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Inleiding

Het fujksmuseum heeft de laatste vijf tot zeven jaar ingrijpende veranderingen doorge-

maakt. In 1995 is het museum verzelfstandigd; dit heeft een verzakelijking en meer

onëntatie op efÍiciency met zich meegebracht. Naast een groep medewerkers die het

'fujks' al gedurende vele jaren trouw is, is er met name de laatste jaren een groep

(nieuwe) jonge mensen binnengekomen met andere ambities en verwachtingen. Voor

de toekomst staan minstens zo ingrijpende veranderingen op de agenda: de meerjarige,

gedeeltelijke sluiting in verband met de verbouwing en de mogelijke detachering van

een deel van het personeel. Tegen deze achtergrond moet de bevinding gezien worden

die als resultaat kwam uit een onderzoek van de Commissie Medezeggenschap, name-

lijk dat veel mensen de werkdruk hoog vinden. Daarnaast is het ziekteverzuim bij en-

kele afdelingen hoog.

ln opdracht van het Rijksmuseum heeft TNO Arbeid een werkdrukonderzoek uitge-

voerd. Het doel van dit onderzoek is tweeledig:
o Fase 1: inzicht krijgen in omvang van de werkdruk, de risico's en de risicogroe-

pen voor werkstress binnen het Rijksmuseum;
. Fase 2: komen tot maatregelen tegen werkdruk en werkdrukrisico's.

Ten aanzien van deze fwee doelstellingen staan de volgende waagstellingen centraal:

l. Wat is de omvang van de werkdruk brj het Rijksmuseum en is er in zo objectief

mogelijke zin sprake van te hoge werkdruk? (fase 1)

2. Wat is de aard en omvang van de risico's voor werkdruk en werkstress vergele-

ken met andere werkenden in Nederland? (fase 1)

3. Welke risicogroepen voor werkdruk en werkstress zijn er binnen het Rrjksmu-

seum te onderscheiden en hoe ziet hun risicoprofiel eruit? (fase 1)

4. Wat zljn praktisch haalbare en uitvoerbare maatregelen tegen werkdruk en werk-

stressrisico's? (fase 2)

tn dit rapport staat de eerste doelstelling (fase 1, vragen 1 ím 3) centraal. Er wordt

antwoord gezocht op de eerste drie onderzoekswagen door middel van een

vragenlijstonderzoek onder alle medewerkers van het Rijksmuseum. ln fase 2 stond de

tweede doelstelling centraal staan en wordt antwoord gegeven op de vierde

vraagstelling. Het betreft het ontwikkelen van maatregelen tegen de werkdrukrisico's.

Fase I is uitgevoerd in de penode oktober 2001-februan2002. Fase 2 vond plaats in de

periode februari-juni 2002. Nadat het onderzoek gereed was, heeft de

begeleidingsconmissie (Werkgroep Aanbevelingen Werkdruk Rrjksmuseum) onder

begeleiding van TNO Arbeid een plan van aanpak gemaakt, met daarin

oplossingsvoorstellen voor de geconstateerde werkdrukknelpunten die waren

vastgesteld in fase 1, met het vragenlijstonderzoek. De werkgroep is daartoe deels

onder begeleiding van TNO, deels zonder TNO in circa 10 sessie bijeengekomen;

daarnaast hebben leden van de werkgroep gesprekken gevoerd met collega's om

informatie te verzamelen. Het 'Plan van aanpak' is een afzonderlijk document en is

aan de directie aangeboden als een advies van de werkgroep. Dit rapport gaat

uitsluitend over fase 1, het wagenlijstonderzoek.

ln hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de definities van werkdruk en werkstress en wordt

de onderzoeksopzet uiteen gezet. Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten. Tot slot wor-

den in hoofdstuk 4 de belangrijkste conclusies op een rijtje gezet. In de bijlagen is het
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cijfermateriaal opgenomen uit het wagenlijstonderzoek,

functiecategorie, roosterdienst, leidinggeven en leeftijd.
uitgesplitst naar sector,
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2 Definities en onderzoeksopzet

2.1 Definities van werkdruk en werkstress

TNO hanteert de volgende definitie voor werkdruk (Vaas e.a., 1999):

er is sprake van werkdruk als medewerkers structureel de huantitatieve en/of
kwalitatieve eisen niet kunnen realiseren én de problemen die daar achter zitten

niet kunnen ofmogen oplossen ofde eisen aanpassen.

ln onze werkdrukdefinitie is sprake van een balans tussen taakeisen en regelmogelijk-

heden. Deze kan men in een kwadrant weergeven (zie Figuur 2.l).Uit Figuur 2.1 is af
te lezen dat hoge eisen stellen in het werk niet per se erg is. Het is wel erg als er hoge

eisen zijn, maar weinig mogelijkheden om die eisen te realiseren.

Lage taakeisen

weinig regelmogelijkheden

SAAIWERK

Hoge taakeisen

wei ni g regelmogel'rjkhed en

WERKDRUK

lage taakeisen

veel regelmogelijkheden

OVERBODIG WERK

Hoge taakeisen

veel regelmogelijkheden:

UITDAGEND WERK

Figuur 2.1 Balansmodel werkdruk

De werksituatie wordt in deze definitie zo objectief mogelijk beoordeeld. Het gaat

daarbij om risico's voor stress, die kenmerken zijn van het werk en de organisatie.

Deze definitie van werkdruk moet worden onderscheiden van de werkdrukbeleving. ln
de werkdrukbeleving staat het subjectieve oordeel centraal. Werkdrukbeleving is de

individueel ervaren toestand van spanning. Het is geen kenmerk van het werk, maar

van personen. De werkdrukbeleving verschilt per persoon. Wat de een teveel werk
vindt, doet de ander fluitend. Het is dus mogelijk dat medewerkers in hun beleving
werkdruk ervaren, maar dat er van werkdruk in objectieve zin geen sprake is (Oeij et

al, 2000). Het is overigens raadzaam om deze signalen van werkdrukbeleving serieus

te nemen. Deze signalen kunnen een belangrijke indicatie geven over de aanwezige

knelpunten in het werk.

Zowel werkdruk als andere knelpunten in het werk vorÍnen een risico voor werkstress.

Dat wil zeggen dat medewerkers die blootstaan aan werkdruk of andere knelpunten in
het werk daardoor werkstress kínnen krijgen. Of dat gebeurt, hangt af van het verwer-
kingsvermogen ('stressbestendigheid') van de betrokken werknemers en van het vol-
doende (kunnen) herstellen van het werk.

Werkstress is een lichamelijke en psychische gesteldheid.

Het kan zich uiten in bijvoorbeeld een toename van de hartslag, een verhoogd adrena-

lineniveau, een verminderde concentratie, eerder fouten maken en zich gejaagd en
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gespannen voelen. Werkstress kan daardoor een negatief effect hebben op de kwaliteit

van het geleverde werk. Bij een langdurige blootstelling aan werkstress en bij onvol-

doende herstel ervan kan werkstress leiden tot gezondheidsproblemen (psychische

klachten en hart- en vaatziekten) en verzrim. ln figuur 2 staat de relatie van het b"gt p

werkdruk tot andere begnppen (Vaas e.a., 1999).

Werkdruk en werkstress

1:r/\-'1

i-;rsil',s

lw*kd.rl Werkstress --+ Kwaliteits-
verlies

Ziekte

Maatschap-
pelijke kosten

Figuur 2.2 Positionering van werkdruk ten opzichte van andere veel gebruikte begrippen

Uit Figuur 2.2 blíjkt dat werkstress mede een gevolg kan zijrl van de inteme

arbeidsverhoudingen (werksfeer, conflictrelaties e.d.), de werkzekerheid

(baanonzekerheid, onzekere toekomst) en de combinatie van werk en pnvé (bijv. door

zorgtaken).

Figuur 2.3 geeft de belangrijkste bronnen van werkdruk weer (Vaas e.a., 1999): de

organisatie van het werk, zoals de organisatie van het werkproces (bijvoorbeeld

inefficiënt werken, onlogische verdeling van het werk), de werk- en rusttijden (denk

aan de roosterproblematiek) en de organisatiecultuur (sfeer, werkverhoudingen).

Verder kan werkdruk veroorzaakt worden door niet passende kwalificaties van

medewerkers (bgvoorbeeld bij nieuwe medewerkers of na een reorganisatie) en

tenslotte kan natuurlijk ook onvoldoende formatie (of teveel werk) tot werkdruk

leiden.

Verwerkingsvermogen



Organisatie
.werkproces
.werk- en rusttijden
.cultuur

Kwalificaties
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2.2

Figuur 2.3 Bronnen van werkdruk

In de TNO optiek hoort bij de aanpak van knelpunten een zekere volgorde: eerst de

organisatieproblemen, vervolgens de kwalificatieproblemen en uiteindelijk de forma-

tieproblemen. Bij de beoordeling van de omvang van de werkdruk binnen het Rijks-
museum wordt uitgegaan van de bovengenoemde balansgedachte. Bij het achterhalen

van aard en oorzaken van eventueel geconstateerde werkdruk wordt gekeken naar de in
figuur 2.3 genoemde bronnen van werkdruk.

Opzet van het onderzoek

Om de vraagstellingen van het onderzoek te kunnen beantwoorden, is een wagenlijst-
onderzoek uitgevoerd. De wagenlijst is naar alle medewerkers van het Rijksmuseum

toegestuurd (N:367). Na circa tien dagen is een reminder uitgegaan naar alle mede-

werkers.

De inhoud van de vragenlijst

De vragen uit de vragenhlst zijn grotendeels afkomstig uit de NOVA-WEBA, een

vragenlijst die is ontwikkeld door TNO Arbeid (Dhondt & Houtrnan,1992; Houtman

et al, 1994). De NOVA-WEBA brengt de werkdruk en risico 's voor werkstress in
kaart, en biedt bij uitstek aanknopingspunten voor de richting waarin mogelijkheden

tot de verbetering in de inhoud en organisatie van het werk liggen.

De werkdruk wordt bepaald door de combinatie van taakeisen en regelmogelijkheden.
We maken daarbrj een onderscheid tussen de kwantitatieve en kwalitatieve taakeisen

en tussen de regelmogelijkheden in en over het werk:
o Kwantitatieve taakeisen. Bij kwantitatieve taakeisen staat de 'hoeveelheid werk

in relatie tot de beschikbare tijd' centraal. Het gaat om het erg snel moeten wer-

ken, heel veel werk moeten doen en voldoende tijd hebben om het werk af te krij-
gen.

o Kwalitatieve taakeisen. Dit betreft de moeilijkheidsgraad van het werk.Het gaat

om het voortdurend intensief moeten nadenken in het werk, informatie gedurende

2.3
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lange tijd moeten onthouden, voortdurend de aandacht br1 het werk moeten hou-

den en veel dingen tegelijkertijd in de gaten moeten houden.

Regelmogelijkheden in het werk. Dit is opgebouwd uit diverse werkaspecten.

Het werkasp ect autonomie in de taakuitvoering gaat over het zelf kunnen beslis-

sen hoe het werk uit te voeren, zelf de volgorde kunnen bepalen, zelfbeslissen

wanneer een bepaalde taak wordt uitgevoerd en even van de plaats weg kunnen.

Het aspect tijdsautonomie betreft het zelf kunnen kiezen van begin- en eindtijden,

het kennen van het werkrooster langer dan een maand van tevoren en verlofdagen

kunnen opnemen bij behoefte.

Regelmogelijkheden over het werk. Dit is opgebouwd uit diverse aspecten. Het

aspect van de organiserende taken gaat over het kunnen uitoefenen van invloed

op groeps- en afdelingsbeslissingen, andere afdelingen kunnen inschakelen, en

het werk kururen plannen. Bij het aspect 'contactmogelijkheden'staat het kunnen

'delen' van het werk met collega's en leidinggevende centraal. Dit houdt onder

andere in het kunnen overnemen van werk door anderen, ondersteund kunnen

worden door anderen in het werk, als ook het zelfkunnen ondersteunen van ande-

ren.

De overige risicofactoren voor werkstress die in kaart worden gebracht, zijn:
. Regelproblemen. Dit betreft verstoringen in het werk, het moeten improviseren

om een opdracht uit te voeren, voor onverwachte gebeurtenissen geplaatst worden

en het anders lopen van het werk dan gepland.

o Informatievoorziening. Dit is een voorwaarde voor goede regelmogelijkheden

over het werk. Hierbij gaat het over het geïnformeerd worden over hoe goed men

het als werknemer doet, maar ook hoe de organisatie het als geheel doet. Daar-

naast gaat het over noodzakelijke informatie op tijd krijgen, juiste informatie krij-
gen, en informatie krijgen die nodig is om prioriteiten te kunnen stellen.

. Werkzekerheid. Dit betreft de verwachting het werk de komende vijf jaar te

kunnen behouden, de werkzekerheid (baanzekerheid) en de kans om werkloos te

worden.
o Vakmanschap. Het gaat hierbij om de gevarieerdheid van het werk, de vereiste

creativiteit van de baan, het moeten leren van nieuwe dingen en de gelegenheid

hebben om vakmanschap te ontwikkelen.
Functievolledigheid. Het gaat hier om het zelf controleren van de kwaliteit van

het werk, het zelf onderhoud plegen aan hulpmiddelen, het vooraf zelf bepalen

hoe het werk te gaan uifvoeren en het zelf verzamelen van informatie die nodig is

voor het werk.
Kortcyclische arbeid. Dit betreft de eentonigheid van het werk, het werk op

routine kunnen doen en het te maken hebben met steeds terugkerend, kortdurende

werkzaamheden.

Kwalificatiegebruik. Dit betreft de aansluiting tussen de opleiding en de ervaring

die men heeft.
Ten slotte zijn enkele vragen gesteld over contacten met het publiek erlof bezoekers,

sociale steun van collega's en leidinggevenden, de beleving van werkdruk en over de

oorzaken van deze werkdrukbeleving.

Als welzijns- en gezondheidsuitkomsten zljn opgenomen:
o Betrokkenheid bij het werk. Hierbij gaat het om het belangrijk vinden dat het

werk goed verloopt, het vervelend vinden als er iets fout gaat in het werk en het

de moeite waard vinden om het werk zo goed mogelijk te doen.
o Betrokkenheid bij de organisatie. Het gaat om het zich aantrekken als organisa-

tie een slechte naam heeft bij anderen, zich thuis voelen in de organisatie en het
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aantrekkehjk vinden om bij deze organisatie te werken in vergelijking met andere

organisaties.
Herstelbehoefte. Het gaat hier om het moeilijk vinden om zich te ontspannen aan

het eind van een werkdag, zich uitgeput voelen aan het eind van een werkdag,

weinig belangstelling kunnen opbrengen voor andere mensen waÍIneer men zelf
net thuisgekomen is en even met rust gelaten moeten worden als men thuis komt.

Piekeren. Hierbij betreft het het werk niet gemakkelijk van zich af kunnen zetten,

zich zorgen maken over het werk als men wij in en 's nachts wakker liggen om-

dat het werk door het hoofd blijft spoken.

Verantwoording van de analyses

De omvang van de werkdruk wordt in kaart gebracht door te kijken naar de balans die

bestaat tussen de taakeisen en de regelmogelijkheden. Wat betreft de taakeisen wordt
gekeken naar de kwantitatieve taakeisen en de moeilijkheidsgraad. Wat betreft de re-

gelmogelijkheden wordt gekeken naar de autonomie in de taakuiwoering, de tijdsauto-

nomie, de organiserende taken en de contactrnogelijkheden.

Om de aard en de omvang van risico's voor werkdruk en werkstress te bepalen voor

het Rijksmuseum wordt een vergelijking gemaakt met andere werkenden in Nederland.

Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een referentiebestand (n:11.315; Kraan et al,

2000). Dit referentiebestand kan als representatief worden beschouwd voor 'de Ne-

derlandse werknemer'. Als 'referentie' wordt dus 'de gemiddelde Nederlandse werk-
nemer' als een norm gehanteerd.

Om antwoord te geven op de waag of er risicogroepen zijn biruren het Rijksmuseum
wordt elke score van een subgroep vergeleken met de score van de rest van het Rijks-
museum. Met andere woorden, de betreffende subgroep is dus telkens uit de totaal-

score van het fujksmuseum weggelaten zodat de subgroep niet deels met zichzelf
wordt vergeleken.
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3 Resultaten

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de waag of er binnen het Rijksmu-

seum sprake is van objectieve werkdruk. Verder wordt antwoord gegeven op de waag

welke andere risicofactoren er voor werksress zijn en welke de risicogroepen voor

werkstress zljn. Paragraaf 3.2 gaat allereerst in op de respons en de representativiteit.

Paragraaf 3.3. geeft kort de achtergrond weer van de groep respondenten. Vervolgens

gaaÍ paragraaf 3.4 in op de resultaten voor het totale Rijksmuseum. Deze uitkomsten

geven de algemene stand van zaken weer in het Rijksmuseum. Dit betekent dus niet

dat deze problematiek overal in dezelfde mate speelt. In bepaalde subgroepen kunnen

deze knelpunten juist in meer of mindere mate spelenl. De paragrafen 3.5, 3.6 en3.7

gaan dan ook in op verschillen nÍur sector, afcleling, functiecategorie, roosterdienst en

naar al dan niet leidinggevend zijn. Paragraaf 3.8 sluit af met enkele resultaten op het

gebied van het welzijn en de gezondheid.

Respons en representativiteit

Van de 367 wagenlijsten die zijn uitgezet onder medewerkers van het Rijksmuseum

zljn er 206 ingevuld teruggestuurd. Dit betekent een respons var, 56Yo.ln bijlage 1 van

het bijlagenboek wordt een verdeling gegeven van de resPonsgroep naaÍ geslacht,

leeftrjd, sector, afdeling en functie. De gegevens van de responsgroep zijn gepresen-

teerd naast de gegevens van het totale fujksmuseum. Uit deze bijlage kan worden op-

gemaakt dat de responsgroep een wij goede afspiegeling vormt van het totale Rijks-
museum. De verhouding mannen en wouwen komt overeen, evenals de verdeling naar

leeftrjd. Er is een afwrjking te zien naar functiecategorie: er is sprake van een onder-

vertegenwoordiging van de functiecategorie 'Bewaking en Beveiliging'. Dit heeft z'n
weerslag in een ondervertegenwoordiging van de afdeling 'Bewaking, Beveiliging &
Veiligheid' (alle respondenten uit de functiecategorie 'Bewaking en Beveiliging' zljn
namelijk werkzaam in deze afdeling) en in een ondervertegenwoordigingvan de Zake-

lijke Sector (waar de afdeling 'Bewaking, Beveiliging & Veiligheid' een substantieel

onderdeel van vormt).

Achtergrondgegevens van de respondenten

Van alle respondenten §=206) is 54Yo man en 460lo wouw. De gemiddelde leeftijd
bedraagt 43 jaar. De jongste medewerker is 19 jaar oud en de oudste medewerker 63

jaar. De meerderheid (87%) heeft een opleiding die hoger is dan MBO-niveau: mid-
delbaar onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (34%), hoger beroepsonderwijs

(21%) of (post-)academisch onderwijs (32%) als hoogst afgemaakte opleiding. De
meeste respondenten zijn werkzaam in de functiecategorie bewaking en beveiliging
(24%), administratie f (22%) of technisch, onderhoud, expeditie, inrichting, kunsttrans-

port (16%). De respondenten zijn gemiddeld acht jaar werkzaam bij het Rijksmuseum

en werken gemiddeld zes jaar in de huidige functie. Het merendeel van de responden-

I Doordat sommige sectoren aanzienlijk meer medewerkers hebben dan andere sectoren, werkt dit
door in het gemiddelde van de totaalscore van het Rijksmuseum.

1'
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ten werkt fulltime (59%),30% heeft een grote deeltijd baan (20-35 uur per week) en

11% heeft een kleine(re) deeltijdbaan (19 uur of minder per week). Ruim driekwart

van de respondenten heeft een aanstelling voor onbepaalde tljd (79%). Zie bijlage 2 in

het bijlagenboek voor een uitgebreid overzicht van de achtergrondgegevens.

Risicofactoren voor werkstress binnen het Rijksmuseum

Tabel 3.1 geeft de scores weer op risicofactoren voor werkstress voor medewerkers

van het Rijksmuseum en voor de referentiegroep (n:11315; NOVA-WEBA
referentiebestand). In bijlage 3 zijn de scores op alle afzonderlijke wagen terug te
vinden.

Tabel 3.1 Vergelijking van scores van de responsgroep met scores van de referentiegroep. De

scores lopen van 0 (laag risico) tot en met 1 (hoog risico). Wanneer een score vet is

gedrukt, wil dit zeggen dat het Rijksmuseum significant ongunstig afwijkt van de refe-

rentiegroep (de kans op toeval van dit verschil is dan minder dan 5%). Als de score

schuin is gedrukt, dan scoort het Rijksmuseum significant gunstig ten opzichte van de

referentiegroep.

Rijksmuseum Referentie-

totaal bestand

Aantal respondenten N=206 N=11315

t2

3.4

Werkdruk:

Taakeisen Kwantitatieve taakeisen

Moeilijkheidsgraad

Autonomie in taakuitvoering

Regelmogelijkheden 1;,l6s3rJtonomie

Organiserende taken

Contactmogelijkheden

Regelproblemen

I nf o rmati evoo rzi e n i n g

Werkzekerheid

Vakmanschap

Functievolledigheid)

Kortcyclische arbeid

Aansluiting opleiding-werk

Aansluiting ervaring-werk

0,47

0,77

0,30

0,33

0,35

0,33

0,54

0,40

0,24

0,21

0,34

0,44

0,27

0,29

0,43

0,76

0?7

0,47

0,31

021

0,44

0,28

0,11

0,14

0,23

0,22

- = vragen zijn aangepast voor het Rijksmuseumondezoek waardoor vergelijking met het reÍe-

rentiebestand niet mogelijk is

De eerste belangrijke vraag is of medewerkers van het fujksmuseum te maken hebben

met een objectief hoge werkdruk. Zoals in paragraaf 2.4 (zie ook Figuur 2.i) is bespro-

ken, kijken we hiervoor naar de combinatie var, hoge taakeisen (kwantitatieve taakei-

sen, moeilijkheidsgraad) en weinig regelmogelijkheden (autonomie in de taakuitvoe-
nng, tijdsautonomie, contactmogelijkheden, organiserende taken). Bij werkdruk is dus

sprake van een disbalans tussen taakeisen en regelmogelijkheden.



TNO rapport | 018301 l8/R028899

We beschnjven eeÍst de factoren uit Tabel 3.1 die betrekking hebben werkdruk. We

beginnen met taakeisen. De scores van het Rijksmuseum op de kwantitatieve taakeisen

en de moeilijkheidsgraad verschillen niet significant van de referentiegroep. Dat bete-

kent dat medewerkers van het fujksmuseum niet afivijken van de 'gemiddelde Neder-

lander' uit het referentiebestand. Vervolgens bekijken we de regelmogelijkheden. Het

blijkt dat de scores op autonomie in de taakuiwoering en organiserende taken niet

significant verschillen van het referentiebestand. Ook hier geldt dat de fujksmuseum-

medewerkers niet afivijken van de 'gemiddelde Nederlander' uit het referentiebestand.

Medewerkers van het Rijksmuseum hebben daarentegen relatief veel tijdsautonomie.

De contactmogelijkheden zijn echter relatief ongunstig.

Hieruit kan worden opgemaakt dat er geen sprake is van een combinatie van hoge

taakeisen en weinig regelmogelijkheden. Er is in het algemeen dan ook geen objectief

hoge werkdruk aanwezig bij de medewerkers van het Rijksmuseum. Het blijkt dat de

medewerkers hoge taakeisen - die andere Nederlanders ook hebben - kunnen combi-

neren met behoorlijk veel regelmogehjkheden. Volgens het balansmodel in Figuur 2.1

betekent dit dat de doorsnee museummedewerker een 'uitdagende baan' heeft2. ln
Grafiek 3.1 is een gfafische weergave gegeven van de scores van het Rijksmuseum ten

opzichte van de scores van de referentiegroep.

Rijksmuseum totaal

(N - 206I

kwantitatieve laakeisen

moeilijkheidsgraad

autonomie in taakuilvoeíng

tiidsautonomie

organiserende taken

contactmogeliikheden

regelproblemen

inÍormalievooniening

werkzekerheid

vakmanschap

aansluiting opleiding.werk

aansluiling ervaring'werk

.0.4 .0,3 .0,2 .0,1 0 0,1 0,2 0.3 0,4

ongunsli0{-velschillent'o'v.rgíerenliebssland-_}§unsti$

Grafiek 3.1 Risicoprofiel van het Rijksmuseum. HieÍoe zijn de verschilscores met het referentie-

bestand weergegeven. Alleen de betekenisvolle verschillen zijn weergegeven.

Grafiek 3.1 moet men als volgt lezen. tn de linkerkolom staan de risicofactoren. De

score van de gemiddelde Nederlander ligt op het nulpunt: de verticale lijn in het mid-
den van de figuur vertegen'woordigt het referentiebestand. De horizontale grijze bal§es

2 Merk op dat dit een gemiddelde is. Het kan verschillen als functies en afdelingen worden
vergeleken.
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geven de gemiddelde verschilscores aan van het Rijksmuseum op elk van de factoren

ten opzichte van het referentiebestand. Soms zijn er geen balkjes. ln zo'n geval is de

gemiddelde score van het Rijksmuseum gelijk aan de score van het referentiebestand.

(Preciezer gesteld: er is geen significant verschil). Balkjes die ten opzichte van het

referentiebestand een negatieve score hebben (links van de veÍicale lijn) duiden op

een ongunstige situatie van het Rijksmuseum ten opzichte van de gemiddelde

Nederlander, terwijl balkjes met een positieve score (rechts van de lijn) wijzen op een

gunstiger score ten opzichte van het referentiebestand.

Zljn er andere risicofactoren voor werkstress aarrwezig in het Rijksmuseum? Wat op-

valt (Tabel 3.1 en Grafiek 3.1) is dat het Rijksmuseum, in vergelijking met de

referentiegroep, het meest ongunstig scoort (het verschil in score tussen het

Rijksmuseum en de referentiegroep is hier 10% of groter) op vier werkaspecten:
o De werkzekerheid (verschil met referentiegroep is l3o/o).

De werkzekerheid is beperkt en men verwacht niet de komende vijf jaar de hui-
dige baan te kunnen behouden.

o De contactmogelijkheden (verschil met referentiegroep is 12%).

Collega's kunnen het werk niet altijd ovememen als een medewerker er niet uit-
komt, collega's kunnen niet altijd helpen bij het afirerken van een opdracht en

men is vaak (meer dan de helft van de trld) alleen op de werkplek.
o De informatievoorziening (verschil met referentiegroep is 12%).

Men moet vaak wachten op de benodigde informatie en deze komt vaak te laat,

medewerkers krijgen tegenstrijdige opdrachten, opdrachten die onvoldoende dui-
delijk zijn en men heeft te maken met tegenstrijdige verwachtingen. Een tijdige
en juiste informatievoorziening is echter een voorwÍurde om het werk goed te
kunnen doen.

De regelproblemen (verschil met referentiegroep is 10%).
Men moet vaak improviseren om een opdracht uit te voeren, men heeft regelmatig
te maken met (ver)storingen in het werk, men wordt vaak voor onverwachte ge-

beurtenissen geplaatst, en het werk loopt vaak anders dan gepland.

Ook scoort het Rijksmuseum, in vergelijking met de referentiegroep, relatief ongunstig
op de volgende werksaspecten:
o Vakmanschap.

Men vindt het werk over het algemeen minder gevarieerd, de baan vereist minder
vakmanschap voor de uitvoering van het werk en men heeft minder gelegenheid

om vakmanschap te ontwikkelen.
. Aansluiting tussen ervaring en het werk.

Medewerkers van het Rijksmuseum hebben over het algemeen te veel ervaring
voor het werk dat ze doen.

Tot slot valt op dat het Rijksmuseum, in vergelijking met de Nederlandse beroepsbe-

volking, relatief gunstig scoort op tijdsautonomie. Over het algemeen kan men bij
behoefte (in overleg) verlofdagen opnemen, kent men het werkrooster langer dan een

maand van tevoren en kan men de pauzes zelf kiezen.

Hoe verhouden deze uitkomsten zich tot de werkdrukbeleving van de medewerkers
van het Rijksmuseum? Naast een objectieve vaststelling van de werkdruk, hebben we

de medewerkers ook rechtstreeks gevraagd naar de waag of zij 'teveel werkdruk' be-

l,f
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leven.3 Op de vraag of men van mening is dat men te maken heeft met te veel

werkdruk antwoordt maar liefst 53% met ' ja'. Deze respondenten noemen als

belangrijke redenen hiervoor (door 25%o of meer van de respondenten genoemd):

. de hoeveelheid werk (58%);
o het beleid van de organisatie (39%);
. de factor tijd Ga%);
. spoedklussen die tussendoor komen (31%);
o het aantal collega's binnen team of afdelng (29%).

Redenen die minder belangrijk worden gevonden zijn (door minder dan 5Yo van de

respondenten aangegeven):
o de moeilijkheid van het werk (3%);
o privé-omstandigheden(0%).
De hoeveelheid werk en de factor tijd worden als belangrijke oorzaken genoemd voor

de te hoge werkdruk die men ervaart. Wat betreft de regelmogelijkheden in en over het

werk kan worden vastgesteld dat deze geen rol van betekenis spelen in de redenen die

respondenten noemen voor het ervaren van een te hoge werkdruk.

Hoewel er in meer objectieve zin geen sprake is van werkdruk kunnen de signalen die

worden gegeven yan een hoge werkdrukbeleving belangrijke indicaties geven voor de

knelpunten die in het werk aanwezig zijn. Deze signalen dienen dan ook serieus geno'

men te worden.

De substantiële werkdrukbeleving (meer dan de helft van de medewerkers ervaart hoge

werkdruk) lijkt niet overeen te komen met de constatering dat er van een objectief
hoge werkdruk geen sprake is. Hoe is dit te verklaren? Medewerkers ervaren knelpun-

ten in het werk die een toestand van spanning meebrengt en die men duidt als werk-

drukbeleving. Toch is de werklast in objectieve zin in balans met de regelmogelijkhe-

den die het werk biedt. Kennelijk zijn er achterliggende factoren die het gevoel van

werkdrukbeleving veroorzaken. We hebben hierboven reeds verschillende risicofacto-

ren benoemd. Dat beleeft men kennelijk als werkdruk. De waag is daarbij hoe lang het

nog goed gaat, Nu hebben medewerkers voldoende regelmogelijkheden om de

taakeisen aan te kunnen. Maar er zljn wel knelpunten, waarvan we niet weten hoe deze

op langere termijn de balans tussen regelmogelijkheden en taakeisen beïnvloeden. Dat

waagt om aandacht van de organisatie. Bovendien komt naar voren dat een deel van de

werknemers door het werk niet meer wordt uitgedaagd, getuige de geringe variatie en

de slechte aansluiting tussen werk en ervaring. Werk met veel regelmogelijkheden
maar waarvan men niets meer kan leren verliest zijn aantrekkingskracht. Een gevoel

van werkdruk kan dientengevolge ontstaan als men het werk niet meer ziet zitten en er

tegenop ziet: het wordt een 'loden last'. Het probleem is dan nielzozeer de werkdruk

in objectieve zin. Het is mogelijk dat sommige werknemers zich niet meer kunnen

opladen voor hun werk.4 Ook dit vergt aandacht van de organisatie.

Er kan worden vastgesteld dat er in het Rijksmuseum in het algemeen geen sprake is

van een objectief hoge werkdruk. Er zijn echter wel andere knelpunten in het werk
aanwezig. Voor de knelpunten die te maken hebben met kenmerken van het werk zijn
in beginsel organisatorische oplossingen te vinden.

In de vragenlijst is daarbij als toelichting gegeven dat sprake moet zijn van het structureel niet
kunnen voldoen aan , of alleen met zeer grote moeite, én waarbij men de oorzaken niet kan
beïnvloeden.

Verder moet bedacht worden dat personen die te maken hebben met verschijnselen van onder
meer chronische psychische vermoeidheid, burn out en depressiviteit veelal niet meer in staat zijn
zelfs lichte taken goed uit te voeren. Het is niet vastgesteld datdeze personen hiermee kampen.

l5
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In het hierna volgende stappen we af van het algemene beeld van het Rijksmuseum, en

gaan we op zoek gaan naar verschillen tussen afdelingen en functies.

3.5 Verschillen naar sector en naar afdeling

Alvorens in te gaan op de resultaten wordt voor de volledigheid de organisatiestructuur
gepresenteerd. Het Rijksmuseum is verdeeld in drie sectoren. Onder deze sectoren

vallen diverse afdelingen. ln Tabel 3.2 staat weergegeven welke (sub)afdelingen - op

verzoek van het fujksmuseum - expliciet in het onderzoek zijn betrokken. Dit betekent

dat alleen over deze afdelingen kan worden gerapporteerd. Met andere woorden, sub-

afdelingen die niet expliciet zijn onderscheiden, kunnen niet apart worden beschreven.

Afdelingen waarin minder dan 15 personen werkzaÍrm zijn of waarvan minder dan 15

personen hebben gereageerd, worden niet apart beschreven. Dit is omwille van de

anonimiteit van de respondenten. Zij zijn echter wel opgenomen in de resultaten als

wordt gesproken over de sector als geheel.

Tabel 3.2 Bevraagde afdelingen uit de drie sectoren en staÍ.

Sector Collecties Sector Presentatie Zakeliike Sector

l6

Staf

Afdeling Schilderijen

Afdeling B&K

Afdeling Nederlandse

Geschiedenis

Afdeling Rijksprenten-

kabinet

Afdeling Aziatische

Kunst

Bureau Collecties

Bibliotheek

Afdeling Tentoonstel-

lingen

Afdeling Educatie &

Publieksinformatie

Afdeling Bewaking,

Beveiliging & Veiligheid

Facilitair Bedrijf

Afdeling Personeel &

Organisatie

Afdeling Financiële

Zaken

Afdeling Automatise'

ring

AÍdeling Commerciële

Zaken

Directiesecretariaat

Afdeling Communica-

tie & Marketing

Directie

In Tabel 3.3 staat een overzicht gegeven van de risicofactoren in het werk, uitgesplitst
naar sector en afdeling (in bijlage 4 staan de scores weergegeven voor de afzonderlijke
vragen, uitgesplitst naar sector en nÍulr afdeling). Zoals uitgelegd in paragraaf 2.4 is -
om te voorkomen dat een afdeling deels met zicllzelf wordt vergeleken - elke score

binnen een afdeling vergeleken met de bijbehorende score van de resterende groep van
het Rijksmuseum. Omdat de resterende groep telkens een andere is bij de verschillende
afdelingen is het niet mogelijk om de scores van deze groep in één kolom te presente-

ren. Voor de overzichtelijkheid is er dan ook voor gekozen deze gegevens niet telkens

apart weer te geven, maar de scores van het Rijksmuseum tota2l te presenteren. Op
deze manier krijgt men tenminste een indicatie in welke richting de score van de sector

of afdeling afivijkt van de betreffende score van het gehele Rijksmuseum.

Uit Tabel 3.3 kan worden opgemaakt dat er binnen elk van de drie sectoren geen

sprake is van een combinatie van hoge taakeisen (kwantitatieve taakeisen,

moeilijkheidsgraad) en weinig regelmogelijkheden (autonomie in de taakuitvoering,
tijdsautonomie, contactmogelijkheden, organiserende taken). Hoewel medewerkers

binnen de sector Collecties te maken hebben met relatief veel problemen op het gebied
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van de kwantitatieve en kwalitatieve taakeisen, staan daar relatief gunstige

regelmogelijkheden in en over het werk tegenover (autonomie in de taakuitvoenng,

tr.ldsautonomre, organiserende taken). Hoewel de Zakelijke sector te maken heeft met

relatief ongunstige regelmogelijkheden in en over het werk zijn de taakeisen

daarentegen relatief gunstig (kwantitatieve taakeisen, complexiteit van het werk).

Ook binnen de verschillende afdelingen is geen sprake van een combinatie van hoge

taakeisen en weinig regelmogelijkheden.

Er kan dus worden vastgesteld dat er geen sprake is van een obiectiefhoge werkdruk

binnen ëén van de drie sectoren. Ook binnen de verschillende afdelingen is geen

sprake yan een objectiefhoge werkdruk. Binnen sectoren en afdelingen ziin echter wel

andere risicofacloren voor werkstress te onderscheiden.

Tabel 3.3 Scores op risicofactoren in het werk, uitgesplitst naar sector en afdeling. Alle scores variëren van

0 (gunstig) tot 1 (ongunstig). Wanneer een score van een groep vet is gedrukt, wil dit zeggen dat

de betreffende sector of afdeling significant ongunstig afiarijkt van de resterende groep (de kans

op toeval is dan minder dan 5%). Als de score schuin is gedrukt, dan scoort de betreffende sector

of afdeling significant gunstig ten opzichte van de resterende groep.

Sector Sector Bureau Faci- Commer- Rijks-

Collec- Presen- Zakelijke Collec- BB& litair ciële museum

ties tatie Sector B&K ties V Bedr'tjf Zaken totaal

67 21 107 15 17 52 25 16 206

Afdelingisector

N

Werkdruk:

kwantitatieve taakeisen

moeilijkheidsgraad

Autonomie in taakuitvoering

tijdsautonomie

organiserende taken

contactmogelijkheden

Overige risicofactoren voor

werkstress:

regelproblemen

i nformati evoorzien i n g

werkzekerheid

vakmanschap

functievolledigheid

kortcyclische arbeid

afstemming werk-opleiding

te hoog opleidingsniveau

te laag opleidingsniveau

Afstemmi ng werk-werkervaring

te veel ervaring

te weinig ervaring

0,34 0,46 0,69 0,20 0,48 0,48 0,47

0,72 0,86 0,82 0,66 0t79 0,67 . 0,77

0,42 0,17 0,20 0,67 0,20 0,30 0,30
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0,10

0,22
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0,12

0,03

0,22

0,12

0,09

0,60

0,76

0,30

0,29

0,42

0,42

0,72

0,51

0,46

0,22

0,29

0,40

0,38

0,38

0,00

0,50

0,45

0,05
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0,50
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0,15
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0,59 0, í9
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0,77 0,31

0,36 0,47

0,14 0,32

0,28 0,33

0,25 0,59

0,33 0,67

0,41 0,29

0,35 0,25

0,06 0,04

0,31 0,00 0,35" 0,27 0,50
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0,03 0,00 0,12 0,00 0,08 0,06 0,05

De Zakelijke Sector valt op door de hoeveelheid knelpunten in het werk (8). Hier
wordt echter niet verder op ingegaan omdat een verdere opsplitsing in afdelingen een
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genuanceerder beeld te zien geeft van deze knelpunten. Zo komen de knelpunten die

binnen de afdeling 'Bewaking, Beveiliging en Veiligheid' aanwezig zijn precies over-

een met de knelpunten binnen de Zakelijke Sector als geheel. Dit is te verklaren van-

wege het feit dat de helft van de Zakelijke Sector wordt vertegenwoordigd door deze

afdeling.

De Sector Presentatie valt op vanwege een aantal knelpunten (4). Omdat deze sector

met aanzienlijke knelpunten in het werk te maken heeft, wordt deze als een risicogroep

beschouwd.
ln Grafiek 3.2 staat het risicoprofiel weergegeven voor deze sector.

Sector Presentatie

(Í'l-2I)

kwafltilalieve laakÍisen

moeilijkheidsgraad

aulonomie in laakuitvoaing

tijdsaulonomie

organiserende laken

comactmogelijkheden

regelproHemen

inÍormalievooniening

werkzekerheid

vakmanschap

Íunctievolledigheid

kortcyclische aÉeid

aÍstemming opleiding.wuk

aÍstanming ervaringwerk

.0,4 .0,3 ,0,2 .0,t 0 0,1 0,2 0,3 0,4

ongunstig {-verschillenLo.v.reÍerentiebestand---------------- gunslig

Grafiek 3.2: Risicoprofiel voor de Sector Presentatie. De scores van deze sector z'rjn vergeleken

met de andere twee sectoren tezamen.

De Sector Presentatie heeft te maken met de volgende knelpunten in het werk:
o Veel regelproblemen: men wordt vaak voor onvenvachte gebeurtenissen ge-

plaatst, men moet vaak improviseren om een opdracht uit te voeren, het werk

loopt vaak anders dan gepland, en het wachten op werk van anderen vertraagt het

eigen werk.
o Een gebrekkige informatievoorziening: men moet vaak wachten op de benodigde

informatie, men krijgt geen feedback van de leiding over de kwaliteit van de

dienst/het product, men wordt geconfronteerd met tegenstrijdige verwachtingen,
en de benodigde informatie komt meestal niet op tijd.

o Problemen met de werkzekerheid: de werkzekerheid is laag en men verwacht niet

de komende vijfjaar de huidige baan te kunnen behouden.
o Geen goede afstemming tussen het werk dat men doet en de ervaring die men

heeft: men heeft teveel ervaring voor het werk dat men doet.

18
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In vergelijking met de rest van het Rijksmuseum heeft de afdeling 'Bewaking, Bevei-

ligrng en Veiligheid' te maken met veel knelpunten in het werk (8). Deze afdeling

wordt dan ook als een belangrijke risicoafdeling gezien binnen het Rijksmuseum. In

Grafiek 3.3 is het risicoprofiel voor deze afdeling weergegeven. Hieruit wordt

duidelijk dat deze afdeling te maken heeft met:
. Gebrek aan autonomie in de taakuitvoering: men kan niet makkelijk weg van de

werkplek, men kan het tijdstip waarop iets klaar moet zijn niet uitstellen, men kan

het werk niet zelf onderbreken, en het werk wordt in grote mate voorgeschreven.

. Gebrek aan tijdsautonomie: men kan begin- en eindtijden niet zelf kiezen en men

kan pauzes niet zelfkiezen.
o Problemen met organiserende taken: men heeft geen invloed op beslissingen van

het werkteam/de taakgroep/de afdeling, men bespreekt de taakplanning en taak-

verdeling niet met anderen, en men kan geen mensen van een andere afdeling in-

schakelen bij problemen.
o Gebrekkige informatievoorziening: men krijgt geen feedback van collega's over

de kwaliteit van hun dienst, men krijgt de benodigde informatie meestal niet op

tijd, men moet vaak wachten op de benodigde informatie en men wordt gecon-

fronteerd met tegenstrijdige verwachtingen.
o Problemen met de werkzekerheid: men verwacht de komende vijf jaar niet de

huidige baan te kunnen behouden en men vindt de werkzekerheid niet goed.

o Problemen met vakmanschap: baan vereist in mindere mate het leren van nieuwe

dingen en vereist in mindere mate creativiteit.
. Problemen met de functievolledigheid: men pleegt zelf geen onderhoud aan hulp-

middelen (zoals PC, software en apparatuur), men kan zelf niet vooraf bepalen

hoe het werk te gaan uitvoeren en men registreert of administreert het eigen werk
zelf niet.

o Veel kortcyclische arbeid: men doet het werk grotendeels op routine en men heeft

steeds te maken met dezelfde kortdurende werkzaamheden.

AÍdeling Bewaking, Beveiliging & Veiligheid

{N- 52)

kwaÍÍitatieve taakeisen

moeilijklnidsyaad

automie an tadruitveÍiÍlg

tijdsaíomie

organiserende talen

comactmogelijkhden

regelpoblanen

iníomatievooÍziening

werkzekerlBid

vakmamchap

ÍurtievdledidEid

kmcyclisctn ahid

aÍstemming odeiding.werk

aístemming eruaing.weil

.0,1 .0.3 -0,2 .0,r 0 0,1 0,2 0,3 0,4

ongunslig {- verschillenl.o.v.releremiebestaÍd---------------- Smíig

Grafiek 3.3 Risicoprofiel voor de afdeling 'Bewaking, Beveiliging en Veiligheid'. De scores van

deze afdeling zijn afgezet tegen de scores van de overige afdelingen tezamen.
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De afdeling 'Bewaking, Beveiliging en Veiligheid' heeft dus te maken met lage taakei-

sen maar tegelijkertijd ook met weinig regelmogelijkheden. Volgens figuur 2.1 uit

paragraaf 2.1kan dit type werk als 'saai' worden gekarakteriseerd.

Ook de afdeling 'Commerciële Zaken' valt op wat betreft het type knelpunten dat men

ervaart. ln Grafiek 3.4 staat het risicoprofiel voor deze afdeling weergegeven. In verge-

lijking met de overige afdelingen van het Rijksmuseum heeft de afdeling

'Commerciële Zaken' te maken met:
. Problemen met het vakmanschap: men heeft geen gelegenheid om vakmanschap

te ontwikkelen, het leren van nieuwe dingen is niet vereist in het werk, en er is

geen vakmanschap vereist voor de uiwoering van het werk;
o Er bestaat geen goede afstemming tussen het werk en de opleiding die men heeft

gedaan: men heeft een te hoog opleidingsniveau voor het werk dat men doet;

. Veel kortcyclische arbeid: men voert steeds dezelfde kortdurende handelingen uit
men doet het werk grotendeels op routine en men vindt het werk eentonig.

AÍdeling Commerciële Zaken

(N- 16)

kwartitatieve taa&eisen

moeiliiklBidsgaad

aíorh.nie in tad0itvering

lildsaJtommie

organisererde laken

comtlmogeliiktEden

regelproblemen

inÍ omat ievoonieÍÍ ng

werlzekerhid

vakmarschap

írnctievdledidEid

kortcyclisclB abid

aÍstemming opleiding.werk

af stemmin0 eruaÍiÍE-werk
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Grafiek 3.4 Risicoprofiel voor de afdeling 'Commerciële Zaken'. De scores van deze afdeling zijn

afgezet tegen de scores van de overige afdelingen tezamen.

Hieruit kan worden opgemaakt dat de afdeling 'Commerciële Zaken' te maken heeft

met specifieke knelpunten op het gebied van de ontplooiingsmogelijkheden.

Verschillen naar functie

In Tabel 3.4 staat een overzicht van de risicofactoren in het werk, uitgesplitst naar

functiecategorie. Elke score binnen een functiecategorie is vergeleken met de overige

functies binnen het Rijksmuseum tezamen. ln bijlage 5 zijn de scores voor de ver-

schillende functiecategorieën op itemniveau weergegeven.

Uit Tabel 3.4 kan worden opgemaakt dat binnen de verschillende functiecategorieën
geen sprake is van een combinatie van hoge taakeisen (kwantitatieve taakeisen, moei-

lijkheidsgraad) en weinig regelmogelijkheden (autonomie in de taakuitvoering, tijds-
autonomie, contactmogelijkheden, organiserende taken). Hoewel medewerkers binnen
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de functiecategone 'Conservatorenfamilie' relatief hoge taakeisen hebben, staan daar

relatief veel regelmogelijkheden tegenover.

Er kan dus worden vastgesteld dat er geen sprake is van een objectief hoge werkdruk

binnen de verschillende functiecategorieën; er zijn echter wel andere risicofactoren

voor werkstress te onderscheiden.

De functiecategorie 'Bewaking en Beveiliging' valt op vanwege het aantal knelpunten

in vergelijking met de rest van het fujksmuseum. Dit betreffen knelpunten die ook

binnen de afdeling BB&V zijn gesignaleerd. Dit is niet verwonderlijk als je bedenkt

dat alle personen uit deze functiecategorie werkzaarnzijn bij de afdeling BB&V' De

afdeling BB&V is al als risicogroep opgevallen. Om die reden wordt de functiecatego-

rie 'Bewaking en Beveiliging' niet nog eens apart als risicogroep gepresenteerd.

Tabel 3.4 Scores op risicofactoren in het werk, uitgesplitst naar functiecategorie. Alle scores variëren van

0(gunstlg) tot 1 (ongunstig). Wanneer een score van een groep vet is gedrukt, wil dit zeggen dat de

betreffende functiecategorie significant ongunstig afwijkt van de resterende groep (de kans op toeval is

dan minder dan 5%). Als de score schuin is gedrukt, dan scoort de functiecategorie significant gunstig

ten opzichte van de resterende groep.
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Werkdruk

taakeisen

moeilijkheidsgraad
autonomie in taakuitvoe-

ring

tijdsautonomie

organiserende taken

contactmogelijkheden

Overige risicofactoren
voor werkstress

regelproblemen

informatievooziening

werkzekerheid

vakmanschap

functievolledigheid

kortcyclische arbeid
Afstemming werk-oplei-

ding

te hoog opleidingsniveau

te laag opleidingsniveau
afstemming werk-werker-

varing

te veel ervaring

te weinig ervaring

0,71

0,90
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0,14

0,41
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Ten opzichte van de rest van het Rijksmuseum hebben medewerkers in de functiecate-

gorie 'Conservatorenfamilie (exclusief medewerkers Collectiebeheer)' te maken met

de volgende knelpunten in het werk (zie Grafiek 3.5):
o Zeer hoge kwantitatieve taakeisen; men moet heel veel werk doen, men heeft over

het algemeen onvoldoende tijd om het werk af te krijgen, en men moet extra hard

werken.
o Een zeerhoge moeilijkheidsgraad van het werk: men moet de gedachten voortdu-

rend bij het werk houden, het werk vergt voortdurend veel aandacht, men moet

veel informatie lange tijd onthouden en men moet in het werk veel dingen tegelijk

in de gaten houden.
r Grote regelproblemen: men moet vaak improviseren om een opdracht uit te voe-

ren, men wordt vaak voor onverwachte gebeurtenissen geplaatst, men heeft re-

gelmatig te maken met (ver)storingen in het werk en het werk loopt vaak anders

dan gepland.

Functiecategorie' Conservatorenfamilie'

(l'l-24)

kwaíÍilíiew taakeisen

moeiliikhidsgaad

artommir in laakuitvo€ÍiÍrg

riidsafiommio

orgariserende l*en

comactm096liiltEden

reFlproblemen

iÍíoímatievooÍíering

we*zekerlBid

valmmschap

íuctievollediglnid

kortcycliscln aheid

aístsnmirE opleiding'weík

alstemmim eruaÍinSweík
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Grafiek 3.5 Risicoprofiel voor de functiecategorie'Conservatorenfamilie (exclusief medewerkers

Collectiebeheer)'. De scores van deze functiecategorie zijn afgezet tegen de scores

van de overige functiegroepen tezamen.

Ook de functiecategorie 'Techniek, Onderhoud, Expeditie, lnrichtingen, Kunsthans-
porten' heeft ook te maken met enkele, opvallende knelpunten (zie Grafiek 3.6). Ten

opzichte van de rest van het Rijksmuseum hebben deze medewerkers:
o Grote problemen met de informatievoorziening: men moet vaak wachten op de

benodigde informatie, benodigde informatie komt vaak te laat en medewerkers

worden geconfronteerd met tegenstrijdige opdrachten.
o Grote regelproblemen: het werk loopt vaak anders dan gepland, men wordt vaak

voor onverwachte gebeurtenissen geplaatst, men moet vaak improviseren om een

opdracht uit te voeren, men heeft regelmatig te maken met (ver)storingen in het
werk, en het wachten op werk van anderen vertraagt het eigen werk.
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Functiecategorie'Techniek, 0nderhoud,

Expeditie, lnrichting & Kunsttransporten'
(N - 321

kwaÍíitalieve taakeisen

moeiliikhidsrad

ajtommie in taakuitvoerir{

tiidsanommie

or0aÍiseÍrnde laken

comactmogeliiktpden

rcplproblemen

inÍoÍmatievooÍzieÍiÍrg

werkzekertnid

vdmrschap
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Grafiek 3.6 Risicoprofiel voor de functiecategorie'Techniek, Onderhoud, Expeditie, lnrichtingen,

Kunsttransporten'. De scores van deze Íunctiecategorie z[n afgezet tegen de scores

van de overige functiegroepen tezamen.

Tot slot heeft de functiecategorie 'Adminiskatief - in vergelijking met de overige

functies van het Rijksmuseum - te maken met de volgende knelpunten in het werk (zie

Grafiek 3.7):
. hoge kwantitatieve taakeisen: men heeft heel veel werk te doen, moet erg snel

werken, en heeft over het algemeen onvoldoende tijd om het werk af te krijgen;
. een slechte afstemming tussen het werk dat men doet en de opleiding die men

heeft voltooid: men heeft een te hoog opleidingsniveau voor het werk dat men

doet;
een slechte afstemming tussen het werk dat men doet en de ervaring die men

heeft: men heeft teveel ervaring voor het werk dat men doet.
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Functiecategorie'Administratie'

(N - 451
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Grafiek 3.7 Risicoprofiel voor de functiecategorie 'Administratief. De scores van deze

functiecategorie zijn afgezet tegen de scores van de overige functiegroepen teza-

men.

Verschillen naar roosterdienst en leiding geven

Tot slot is gekeken naar het al dan niet werken in roosterdienst en het al dan niet lei-

ding geven. In Tabel 3.5 staat een overzicht van de risicofactoren in het werk
weergegeven. In bijlage 6 staan de scores op de afzonderlijke wagen weergegeven per

subgroep.

Uit Tabel 3.5 kan worden opgemaakt dat binnen de verschillende subgroepen geen ob-

jectief hoge werkdruk aanwezig is (d.i. de combinatie van veel taakeisen en weinig

regelmogelijkheden). Wel zijn bepaalde, andere risicofactoren in het werk waar te
nemen binnen de subgroepen.

Wat opvalt is dat de medewerkers die in roosterdienst werken met veel knelpunten in
het werk te maken hebben. De meerderheid van de personen die in roosterdienst wer-

ken, zijn werkzaam in de afdeling 'Bewaking, Beveiliging en Veiligheid' (49 van de

70 medewerkers), de overige zijn verspreid werkzaam over de overige afdelingen. De

knelpunten van medewerkers die in roosterdienst werken, komen dan ook grotendeels

overeen met de knelpunten van medewerkers uit de afdeling BB&V. Vandaar dat de

groep die in roosterdienst werkt niet als een aparte risicogroep wordt geselecteerd.

ln vergelijking met niet-leidinggevenden hebben leidinggevenden te maken met hoge

kwantitatieve taakeisen: men moet heel veel werk doen, men moet extra hard werken

en men heeft over het algemeen niet genoeg tijd om het werk af te krijgen. Ook hebben

ze te maken met een hoge moeilijkheidsgraad: het werk vergt dat men er voortdurend

de aandacht bij moet houden, het werk vergt voortdurend veel aandacht en oplettend-

heid, en men moet in het werk veel dingen tegelijk in de gaten houden. Tenslotte heb-

ben leidinggevenden in het fujksmuseum te maken met veel regelproblemen: men
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moet vaak improviseren om een opdracht uit te voeren, men heeft regelmatig te maken

met (ver)storingen in het werk, men wordt vaak voor onverwachte gebeurtenissen

geplaatst, en het wachten op werk van anderen vertraagt het eigen werk. Het werk van

leidinggevenden kan in het algemeen gekarakteriseerd worden door hoge taakeisen

maar ook door grote regelmogelijkheden. Volgens Figuur 2.1 uit paragraaf 2.1 wordt

dit ook wel uitdagend werk genoemd. Om die reden wordt deze groep dan ook niet als

risicogroep gezíen.

Tabel 3.5 Scores op risicofactoren in het werk, uitgesplitst naar roosterdienst en naar

leidinggeven. Alle scores variëren van O(gunstig) tot I (ongunstig). Wanneer een

score van een groep vet is gedrukt, wil dit zeggen dat de betreffende subgroep

significant ongunstig aÍwijkt van de resterende groep (de kans op toeval is dan

minder dan 5%). Als de score schuin is gedrukt, dan scoort de subgroep signiÍicant

gunstig ten opzichte van de resterende groep.
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afstemming werk-werkerva-
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te veel ervaring

te weinig ervaring

Rijksmuseum

totaal

0,23

0,65

0,57

0,6í

0,48

0,31

0,35

0,45

0,33

0,33

0,54

0,68

0,34

0,31

0,03

0,34

0,34

0,00

0,63
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0,38
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0,22
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0,07
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0,19

0,06

0,47

0,77

0,30

0,33

0,35

0r33

0,54

0,40

0,24

0,21

0,34

0,44

0,27

0,24

0,04

0,29

0,24

0,05

Tot nu toe is ingegaan op de risicofactoren voor werkdruk en werksfess en zijn nslco-
gïoepen onderscheiden. Tot slot wordt in de volgende paragraafingegaan op het wel-
zijn en de gezondheid van werknemers in het Rijksmuseum.

3.8 Welzijns- en gezondheidsrisico's

Wat betreft de welzijns- en gezondheidsrisico's voor het totale Rijksmuseum §=206)
is gekeken naar vragen over de betrokkenheid bij het werk en de betrokkenheid bij de
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organisatie, naar de herstelbehoefte, en naar het piekeren (zie Tabel 3.6). In bijlage 3

zrln de scores op de afzonderlijke wagen weergegeven.

Opgemerkt wordt dat over deze wagen geen vergelijking met het referentiebestand

mogelijk is, omdat deze gegevens niet in het referentiebestand voorkomen.

Tabel 3.6 Scores op welzijn en gezondheid. Alle scores variëren van 0 (gunstig) tot 1

(ongunstig).

Rijksmuseum totaal (N=206)

Welzijns- en gezondheidsmaten

betrokkenheid bij het werk

betrokkenheid bij de organisatie

Herstelbehoefte

Piekeren

o,'ol

0,20

0,41

0.38

De betrokkenheid bij het werk is zeer groot. Medewerkers vinden het belangrijk dat

het werk goed verloopt. Verder vindt men het de moeite waard om het werk zo goed

mogelijk te doen en vindt men het vervelend als er iets fout gaat in het werk (ook al

kan men daar zelf niets aan doen). Tot slot betekent het werk veel voor ze.

De betrokkenheid bij de organisatie is ook groot. De organisatie gaat de medewerkers

echt ter harte en men trekt het zich aan als de organisatie een slechte naam heeft bij
anderen. In vergelijking met andere organisaties vinden medewerkers het werken bij
het Rijksmuseum aantrekkelijk en voelt men zich uitstekend thuis in deze organisatie

Er is sprake van herstelbehoefte bij medewerkers van het Rijksmuseum. Men is
meestal niet fit na het avondeten, het kost meer dan 1 uur om helemaal te herstellen

van het werk, men voelt zich aan het einde van een werkdag nogal uitgeput door het

'*,erk en men voelt zich echt op aan het eind van een werkdag.
Er is sprake van enig piekeren bij medewerkers van het Rijksmuseum. Dit zit'm
vooral in het werk niet zo gemakkelijk van zich kunnen afzetten en zich zorgen bhjven

maken over het werk (na het verlaten van het werk).

De uitkomsten over de herstelbehoefte en piekeren zijn, althans in theorie, effecten van

zowel de objectieve werkdruk en risicofactoren als van de werkdrukbeleving. Gecon-

cludeerd kan worden dat bij een deel van de medewerkers herstelbehoefte en piekeren

signalen zíjn dat er meer aan de hand is. Dat kunnen individugebonden problemen,

maar het kan ook raakvlakken hebben met organisatiegebonden aspecten, zoals de

eerder geïnventariseerde risicofactoren.

Tot slot is nagegaan in hoeverre de herstelbehoefte en het piekeren samenhangen met

de risicofactoren in het werk5. Indien een relatie hiertussen bestaat, kan er een risico

zijn op uitval op langere termijn. Nu hebben een hoge herstelbehoefte en veel piekeren

mogelijk nog geen omvangrijk ziekteverntim tot gevolg. Wanneer zo'n situatie aan-

houdt, kan dit langdung ziekteverzuim tot gevolg hebben. Aanhoudende werkskess

kan leiden tot emstiger gezondheidsklachten zoals bumout, en depressieve klachten,

langdurige uitval op het werk, maar zelfs ook tot een verhoogde kans om verwoegd te

5 Gezien de gekozen opzet voor het onderzoek is het alleen mogelijk om een relatie vast te stellen;

het is niet mogelijk om een causaal verband vast te stellen (een oorzaak-gevolg relatie).
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overlijden (Houtman et al, 1999). Er is alle aanleiding toe om hier serieus mee om te

gaan, omdat de helft van de medewerkers vindt daÍ zij fe maken hebben met stress.6

Er is nagegaan welke relaties bestaan tussen de risicofactoren in het werk en de her-

stelbehoefte en piekeren in het werk. Uit analyses blijkt dat 'veel herstelbehoefte' sa-

menhangt met'weinig contacunogelijkheden', een'slechte informatievoorziening',

'hoge kwantitatieve taakeisen' en 'veel regelproblemen'. 'Veel piekeren' hangt samen

met 'onvoldoende functievolledigheid', 'onvoldoende vakmanschap', een 'hoge moei-

lijkheidsgraad', 'weinig autonomie in de taakuitvoering', 'weinig organiserende ta-

ken', 'veel kwantitatieve taakeisen', 'veel regelproblemen' en 'weinig tijdsautonomie'.

Hoewel niet gesteld kan worden dat deze risicofactoren leiden tot de gezondheids-

klachten herstelbehoefte en piekeren (causale relatie) kan wel worden gezegd dat er

een verband bestaat. Dit beeld bevestigt de eerdere bevindingen over risicofactoren

voor werkstress. Dat betekent dat de eerder genoemde risicofactoren wagen om aan-

dacht van de organisatie. Doet men er niets aan, dan mag verondersteld worden dat de

kans op gezondheidsrisico's toeneemt.

Dat is in de wagenlijst omschreven als het langdurig te maken hebben met te veel werkdruk,
waardoor men continu gespannen, prikkelbaar, angstig en / of moe kan zijn.

a1
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Conclusies

ln opdracht van het Rijksmuseum heeft TNO Arbeid een

voerd. Het doel van dit onderzoek was tweeledig:
o inzicht krijgen in omvang van de werkdruk, de

risicogroepen binnen het Rijksmuseum;
komen tot maatregelen tegen werkdruk en werkdrukrisico's.

Dit rapport behandelt het eerstgenoemde doel. Het tweede doel kwam aan de orde tij-
dens workshops met de 'Werkgroep Aanbevelingen Werkdruk'. Aan de hand van de

verzamelde gegevens is door de werkgroep nader geanalyseerd wat schuil gaat achter

deze cijfers en welke oplossingsrichtingen kunnen worden ontwikkeld. Dat heeft

geleid tot een Plan van Aanpak dat de werkgroep medio 2002 als een advies heeft

aangeboden aan de directie.

De eerste belangrijke waag uit het onderzoeksdeel (eerste doelstelling) was of
medewerkers van het Rijksmuseum te maken hebben met een objectief hoge werkdruk.

Om hierover een oordeel te kunnen geven, is in het werk gekeken naar de combinatie
van taakeisen en regelmogelijkheden.Er is sprake van een hoge werkdruk wanneer de

taakeisen hoog zijn en wanneer de regelmogelijkheden laag zijn (zie hoofdstuk 2,

paragraaf 2.1).

Bij de medewerkers van het Rijlcsmuseum is geen sprake van een objectief hoge werk-

druk. Ook binnen de verschillende subgroepen - naar sector, afdeling, functie, roos-
terdienst, en leidinggeven- is geen objectief hoge werkdruk aanwezig. Het Rijksmu-
seum heeft echter wel te maken met andere lcnelpunten in het werk. In het algemeen
hebben medewerkers veel problemen met de informatievoorziening, de werlaekerheid
en met de contactmogelijkheden in het werk, en ze hebben regelproblemen. Een deel
van deze bevindingen is mogelijk te verklaren vanuit het feit dat het Rijksmuseum
ingrijpende veranderingen (verbouwing en detachering) te wachten staat. Organisatie-
veranderingen gaan nu eenmaal gepaard met werkonzekerheid en een niet altijd even
goede informatievoorziening. Dit zou ook mede een verklaring kunnen bieden voor de

subjectieve oordelen over werkdruk en stess. Relatief veel medewerkers zeggen
werkdruk te beleven en stress te ervaren. Waarschijnlijk is dat niet in tegenspraak met

de bevinding dan de objectieve werkdruk van acceptabel niveau is. Het kan verwijzen
naar achterliggende oorzaken. Anders gezegd: hoewel de objectieve werkdruk geen

zorgen baart, zijn er wel degelijk problemen waardoor medewerkers spanningen erva-
ren.

Zowel de lorclpunten in het werk als de subjectieve werlcdrukbeleving verdienen de
aandacht van het Rijksmuseum. Deze lcnelpunten geven aan in welke richting de maat-
regelen tegen werkdruk en werkstress gezocht moeten worden.

Naast risicofactoren zijn de volgende risicogroepen voor werkstress te onderscheiden
in het Rijksmuseum.
1. Een eerste risicogroep betreft de Sector Presentatie. Deze sector ervaart knelpun-

ten ten aanzien van de regelproblemen, de informatievoorziening, de werkzeker-
heid, de afstemming tussen werk en ervaring en de betrokkenheid bij de organi-
satie.

2. Een tweede risicogroep betreft de afdeling 'Bewaking, Beveiliging en Veiligheid'
(afdeling binnen de Zakelijke Sector). Binnen deze afdeling Àjn meerdere
knelpunten aanwezig. Deze knelpunten liggen op het gebied van de
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regelmogelijkheden in en over het werk (een gebrek aan autonomie in de

taakuitvoering, een gebrek aan tijdsautonomie, problemen met organiserende

taken), de informatievoorziening, de werkzekerheid, vakmanschap,

functievolledigheid en kortcyclische arbeid.

3. De afdeling 'Commerciële Zaken'wordt als een derde risicogroep gezien (afde-

Iing binnen de Zakelijke Sector). Knelpunten hebben van doen met de ontplooi-

ingsmogelijkheden: een gebrek aan vahnanschap, een gebrek aan afstemming

tussen het werk en de opleiding, en het hebben van diverse kortcyclische taken.

4. Een vierde nsicogroep betreft de functiecategorie 'Conservatorenfamilie (exclu'

sief medewerkers Collectiebeheer)'. Deze functiecategorie ervaart forse

kwantitatieve taakeisen, een forse moeilijkheidsgraad, en diverse regelproblemen.

5. Een vijfde risicogroep betreft defunctiecategorie 'Techniek, Onderhoud, Expedi-

tie, Inrichtingen, Kunsttransporten'. Deze groep heeft te maken met enkele op-

vallende knelpunten: flinke problemen met de informatievoorziening en diverse

regelproblemen. Dit beteffen risicofactoren waarop het Rijksmuseum totaal al

behoorlijk ongunstig scoorde ten opzichte vaÍl de referentiegroep. De

medewerkers uit deze functiecategorie hebben deze problemen in nog gïotere

mate dan in de andere functiecategorieën binnen het Rijksmuseum.

6. Een zesde risicogroep tenslotte, betreft de functiecategorie 'Adminístratief . Zij
hebben te maken met hoge kwantitatieve taakeisen, een slechte afstemming tus-

sen het werk dat men doet en de opleiding die men heeft voltooid, en een slechte

afstemming tussen het werk dat men doet en de ervaring die men heeft.

Aanbevolen is dat deze risicogroepen prioriteit verdienden bij het ontwikkelen van

praktisch haalbare en uitvoerbare maatregelen tegen werkdruk en werkstress en bij de

implementatie ervan.

Zoals gezegd heeft de werkgroep een Plan van aanpak gemaakt met daarin oplossingen

voor geconstateerde werkdrukknelpunten. TNO Arbeid heeft dat proces begeleid. De

Werkgroep heeft ervoor gekozen om praktisch haalbare oplossingen te zoeken. Mede

doordat de directie enkele randvoorwaarden vooraf had aangegeven, zoals het niet

beschikbaar hebben van extra middelen en het vermijden van vergaande

organisatorische aanpassingen, hebben de oplossingen geen ingrijpend karakter.

Bedoeld wordt dat er geen voorstellen zijn gedaan voor structurele, organisatorische

herontwerpen. Dat is mede te begrijpen vanuit het licht dat het Rijksmuseum de

komende jaren wordt gerenoveerd en tijdelijk (grotendeels) wordt gesloten, c'q' dat

collecties tijdelijk worden verplaatst. De oplossingen die zijn voorgesteld door de

Werkgroep zijn onder meer maatregelen over bredere inzetbaarheid, maatregelen over

communicatie, informatievoorziening en (werk)overleg, maatregelen ter verbetering

van de individuele weerstand tegen stress en maatregelen ter versterking van het

ondersteunend personeelsbeleid (zie ook Klein Hesselink et al, 2001).

Een belangrijk aandachtspunt dat in de toekomst aandacht zal wageq is het werken

aan een organisatiecultuur waarin helderheid van afspraken, taken,

verantwoordelijkheden en bevoegdheden stevig worden geborgd. Dat is een grote

uitdaging, want een non-profit organisatie wordt niet opgejaagd door de tucht van de

markt. We bedoelen daarmee dat profit organisaties een veel sterkere druk kennen om

hun toegevoegde waarde in uitdrukking te brengen in meetbare opbrengsten. Voor

non-profit organisaties is dat veel minder eenvoudig, getuige ook de missie van het

'Rijks', 'Zodanig omgaon met de collecties dat velen zich bewust zijn van de

uitzonderlijke betekenis van de nationale schatkomer. Het Rijksmuseum is er om

vootyverpen van oude kunst en geschiedenis betekenis te geven in het heden' (in:
Plan van Aanpak van de werkgroep).Deze ruim interpreteerbare missie impliceert
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dat het voor de organisatie en haar medewerkels lastig is om expliciete

kwantitatieve en kwalitatieve normen vast te stellen, zodanig dat elke medewerker

precies weet wat van hem of haar wordt verwacht. Deze onduidelijk*reid over

functie-eisen (een impliciete normstellende organisatiecultuur) liep als een rode

draad door het werk van de Werkgroep en zag zij telkens terugkeren in

kenmerkende eigenschappen van het Rijks: weinig eenduidige communicatie met

als gevolg gemopper en onrust en een cultuur die zich kenmerkt door onvrede over

de wrjze van communiceren en informeren. Gezien de moeilijk'meetbare' missie

van het Rijksmuseum is te begrijpen dat dit doorwerkt in functie-eisen van

medewerkers, leidinggevenden en afdelingen. In het huidige Plan van Aanpak

heeft de werkgroep voorstellen gedaan om de gevolgen van een impliciete
normstellende cultuur te kanaliseren. In de toekomst zou de organisatie kunnen

nagaanhoe zij erin kan slagen de oorzaken van deze cultuur aan te pakken.

3l
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Bijlage I

Tabel 81.1 Gegevens van responsgroep en van het totale Rijksmuseum'

ResPondenten Totale PoPulatie

Geslacht

Man

Vrouw

Leeftijd

18-!m24 jaar

25Um34 jaar

35llm 44 jaar

45 Vm 54 jaar

55 Vm 64 jaar

Sector waarin men werkzaam is

Sector Collecties

Sector Presentatie

Zakelijke Sector
Staf

Afdeling waarin men werkzaam is

Afdeling schilderen
Afdeling B&K

AÍdeling Nederlandse Geschiedenis

Afdeling Rijksprentenkabinet

Afdeling Aziatische Kunst

Bureau Collecties

Bibliotheek

Afdeling tentoonstellingen

Afdeling educatie & publieksinformatie

Afdeling bewaking, beveiliging & veiligheid

Facilitair bedrijf
Afdeling P&O

Afdeling financiële zaken

Afdeling automatisering

Afdeling commerciële zaken

Directiesecretariaat
Afdeling communicatie & marketing

Directie

Functiecategorie

Conservatorenfamilie (excl. medewerkers collectiebeheer)
Restauratorenfamilie

Bewaking en beveiliging

Commercieel

Administratief
Technisch, onderhoud, expeditie, inrichtingen, kunsttransporl

lnformatievooziening

54o/o

46%

4o/o

17%
340À

31o/o

15o/o

33o/o

11o/o

52o/o

5o/o

5o/o

7o/o

3o/o

SYo

2%

lYo

2o/o

4o/o

6a/o

25%
12o/o

2o/o

3%o

2o/o

8%

2Yo

2Yo

1o/o

12Yo

9Yo

24o/o

10o/o

22o/o

160/o

8o/o

54o/o

46%

6Yo

17o/o

32o/o

31Yo

13o/o

26Yo

8o/o

620/o

4o/o

4%

5%

ZYo

5%

1Yo

5o/o

4Yo

4o/o

4Yo

36%

11%
1o/o

2o/o

1o/o

11o/o

1o/o

2o/o

1o/o

8o/o

7o/o

360/o

11o/o

18o/o

12o/o

8o/o

Rijksmuseum
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Tabel 82.'l : Achterorondqegevens van respondenten (N=206).

Opleiding

Geen

Lagere school

Lager algemeen vormend of lager beroepsondenivijs

Middelbaar onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs

Hoger beroepsonderwijs
(Post-)academisch onderwijs

Andere opleiding

Jaren werkzaam bij Rijksmuseum

Minder dan 1 jaar

1-5 jaar

6-15 jaar

16-25 jaar

26 jaar of meer

Jaren werkzaam in functie

Minder dan I jaar

1-5 jaar

6-'15 jaar

16-25 jaar

26 jaar of meer

Dienstverband

Voor onbepaalde tijd

Voor bepaalde tijd

Roosterdienst
ln roosterdienst werkzaam
Niet in roosterdienst werkzaam

Aanstelling in uren

36 uur per week (fulltime)

20-35 uur

12-'19 uur

Minder dan 12 uur

Salarisschaal
1UmA
5Vm8
9Um 11

Hoger dan 1 1

Leidinggeven

Leidinggevend

Niet leidingqevend

37

Bijlage 2

Respondenten

(N=206)

4o/o

1o/o

2Yo

7o/o

u%
21o/o

32o/o

19o/o

32Yo

30%
14o/o

5%

31o/o

35o/o

24o/o

8o/o

3o/o

79o/o

21o/o

34Yo

66%

59o/o

30o/o

8o/o

3o/o

28o/o

730À

30o/o

34o/o

24%
13o/o
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Tabel 83.'1 : Gemiddelde scores van het Rijksmuseum op risicofactoren in het werk, zowel op

schaal- als op itemniveau. De scores lopen van 0 (laag risico) tot en met 1 (hoog

risico).

39

Bijlage 3

Variabele

TAAKEIS werkdruk:taakeisen

WERKD I moet erg snel werken

WERKD2 moet heel veel werk doen

WERKD3 moet extra hard werken

WERKD4 over algemeen genoeg tijd- om werk af t9 krijgen

WERKDS werk hectisch

MOEILIJK moeilijkheidsgraad

MOEIl werk vereist voortdurend intensief nadenken

MOEI2 veel informatie lange tijd onthouden

MOEI4 werk vergt gedachten er voortdurend bij moeten houden

MOEIS werk vergt voortdurend veel aandacht

MOEI6 werkt vergt voortdurend oplettendheid

MOEIT in werk veel dingen tegelijk in gaten moeten houden

AUTO autonomie in taakuitvoering

AUTOl kan werkuitvoering zelf beslissen

AUTO2 bepaalt zelf volgorde werkzaamheden

AUTO3 beslist zelf tijdstip taakuitvoering

AUTO4 kan makkelijk weg van werkplek

AUTOS kan werk zelf onderbreken

AUTO6 kan zelf werktempo regelen

AUTOT kan tijdstip waarop iets klaar moet zi.ln uitstellen

AUTOB werkwijze in grote mate voorgeschreven

AUTO9 kan eigen werkwijze kiezen

TIJD tijdsautonomie

TIJDl begin-eindtijden zelf kunnen kiezen

TIJD2 pauzes zelf kunnen kiezen

TIJD3 kent werkrooster langer dan maand van tevoren

TIJD4 verlofdagen (in overleg) kunnen opnemen bij behoefte

ORGAN organiserende taken

ORGANl invloed op beslissingen werkteam,taakgroep,afdeling

ORGAN2 kan mensen andere aÍdeling inschakelen bij evt problemen

ORGAN3 bespreek taakverdeling met anderen

ORGAN4 bespreekt taakplanning met anderen

05 frequentie werkoverleg

CONTACT contactmogelijkheden

CONTAí in werk altijd op zichzelf aangewezen

CONTA2 collega kan werk overnemen bij er niet uitkomen

CONTA3 collega's helpen bij afwerken opdracht indien nodig

CONTA4 praat met collega's eigen afdeling overwerk

CONTAS praat met leidinggevende over werk

CONTAO vaak (meer dan helft van tijd) alleen gp_wg!'lgLe!

REGELPR werkdruk:regelproblemen .

WERKDB wachten op werk van anderen vertraagt eigen werk

WERKD9 eigen snelheid beïnvloedt tempo andermans werk

totaal

0,47

0,43

0,63

0145

9,4,1

0,44

0,77

0,53

0,63

0,90

0,81

0,90

0,84

0,30

0,22

0,25

0,29

0,32

0,24

0,29

0,49

0,37

0,23

0,33

0,57

0,31

0,30

0,09

0,35

0,40

0,37

0,32

0,41

0,27

0,33

0,35

0,42

0,29

0,08

0,16

. o:49

. q,51

0,48

0,36
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Variabele

WERKDl0 werk loopt vaak anders dan gepland

WERKDl'l regelmatig te maken met (ver)storingen in werk

WERKDl2 moet vaak improviseren om opdracht uit te voeren

WERKDl3 wordt vaak voor onverwachte gebeurtenissen geplaatst

INFO inÍormatievooziening

INFORl feedback leiding over kwaliteit dienst,product

INFOR2 feedback collega's over kwaliteit dienst,product

INFOR3 inÍo krijgen over prestaties van bedrijf

INFOR4 voldoende info krijgen over doel van werk

INFORS voldoende info krijgen om mee te werken

INFOR6 benodigde info meestal op tijd

INFORT vaak moeten wachten op benodlgde, info

INFORS tegenstrijdige opdrachten krijgen

lN FOR9 geconfronteerd met tegenstrijdige verwachtingen

lNFORI0 verkregen gegevens meestal juist

INFORl'l opdrachten zijn duidelijk

WERKZ werkzekerheid

BELONl salaris voldoende

BELON2 werkzekerheid goed

BELON3 verwacht komende 5 jr promotie

BELON4 afgelopen jaar kans om werkloos te worden

BELONS verwacht komende 5 jr huidige baan te kunnen behouden

BELONG over 5 jaar kennis en vaardigheden nog steeds nuttig voor huidige

werk

BELONT over 5 jaar kennis en vaardigheden nuttig voor andere bedrijven

SKILLS vakmanschap

VAKMl vakmanschap vereist voor uitvoering van werk

VAKM2 werk gevarieerd

VAKM3 baan vereist leren van nieuwe dingen

VAKM4 baan vereist creativiteit

VAKMS gelegenheid vakmanschap te ontwikkelen

Functievolledigheid (niet volgens Nova-Weba)

VOLLS zelÍ onderhoud plegen aan hulpmiddelen

VOLLB zelf eigen werk (oÍ bestede tijd) registeren of administreren

VOLL10 zelf werk controleren op geleverde kwaliteit

VOLL16 zelf info verzamelen nodig voor werk

Koícyclische arbeid (niet volgens Nova-Weba)

KCAI eentonig werk

KCA2 steeds dezelfde kortdurende werkzaamheden

KCAS werk grotendeels op routine doen

NKWALl aansluiting opleiding

NKWALIA te hoog opleidingsniveau

NKWALI B te laag opleidingsniveau

NKWAL2 aansluiting ervaring

NKWAL2A te veel ervaring

NKWAL2B te weinig ervaring

BETRWERK betrokkenheid bij het werk

BETRWER1 belangrijk vinden dat werk goed verloopt

BETRWER2 erg vervelend als iets fout gaat in werk, ook indien niet mijn schutd

BETRWER3 mijn werk betekent veel voor me

40

totaal

0,54

0,62

0,62

0,6í

0,40

0,44

0,45

0,37

0,28

0,33

0,51

0,53

0,4"q

o:52

0,24

0,25

0,24

o'4|?

0,28

0,83

0,11

0,34

0,08

0,16

0,21

0,16

0,16

0,25

4,20

.0,31

. 
q,34.

0r70

0,35

0,14

0,21

Q,a1-

0,22

0,61

0,50

or27

.o!24
0,04

0,29

0,24

- -o'o9
0,04

0r00

0,05

0,10
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Variabele

BETRWER4 moeite waard om te proberen werk zo goed mogelijk te doen

BETRORGA betrokkenheid bij de organisatie

BETRORG1 organisatie gaat me echt ter harte

BETRORG2 trek me erg aan als organisatie slechte naam heeft bij anderen

BETRORG3 voel me uitstekend thuis in deze organisatie

BETRORG4 vglkn met andere org is werk bij deze organisatie erg aantrekkelijk

HERSTEL herstelbehoefte

HERSTI moeilijk vinden te ontspannen ag1 eind,yal qe-rkdag

HERST2 echt op ziin aan eind werkdag

HERST3 aan einde van werkdag nogal uitgeput door werk

HERST4 na avondeten meestal nog fit

HERSTS moeite kosten te concentreren in vrije uren na mijn werk

HERSTO meestal pas tot rust komen op 2d" wetliqeg

HERSTT weinig belangstelling kunnen opbrengen voor anderen na thuiskomst

werk

HERSTS kost meer dan 1 uur eer helemaal hersteld yan werk

HERST9 bij thuiskomst moeten anderen me even met rust laten

HERSTI0 vaak niet meer toekomen aan andere bezigheden na werkdag

HERSTI 1 aan einde werkdag door vermoeidheid werk nf et meer zo goed doen

PIEKER piekeren

PIEK1 blijf me zorgen maken over werk na verlaten werk

PIEK2 kan mijn werk heel gemakkelijk van me a2etten

PIEK3 maak me zorgen over mijn werk als ik vrij ben

PIEK4 s nachts vaak wakker omdat werk door hooÍd blijft spoken

TEDRUK te maken met teveel werkdruk

TEDRUKOl hoeveelheid werk

TEDRUK02 moeilijkheid van werk

TEDRUK03 eenvoudigheid van werk

TEDRUK04 factor tijd

TEDRUK05 verantwoordelijkheid voor mijn werk

TEDRUK06 aantal collega's binnen team of afdeling

TEDRUKOT spoedklussen die tussendoor komen

TEDRUKOS nauwelijks oplosbare problemen die zich voordoen

TEDRUK09 beleid van organisatie

TEDRUKl 0 mijn collega(s)

TEDRUKl 1 mijn leidinggevende(n)

TEDRUKI2 reorganisatie en veranderingen

TEDRUKl 3 privé-omstandigheden

TEDRUKl4 eigen gezondheid

TEDRUKl5 eigen persoonlijkheid

TEDRUKI6 iets anders

STRESCAT stress in twee categorieën

4l

totaal

0,02

0,20

0,13

0,18

0,24

0,25

0,41

0,34

0,50

0,48

0!60

0,35

0,43

0,33

o,Q4

0,44

0,48

0,21

0,38

0,45

0,54

0,30

0,22

0,53

0,31

0,0í

0,04

0,18

0,1.:l

0r15

0,16

0,06

0,20

0,04

0,11

0,10

0,00

0,03

0103

Q,q9
0,50
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Bijlage 4

Tabel 84.1: ltemscores voor risicofactoren in het werk, uitgesplitst naar sector.

Presen-

Collecties tatie

Sector

N

TAAKEIS werkdruk:taakeisen

EISENl moet erg snel werken

EISEN2 moet heel veel werk doen

EISEN3 moet extra hard werken

EISEN4 over algemeen genoeg tijd om werk af te krijgen

EISEN5 werk hectisch

MOEILIJK moeilijkheidsgraad

MOEILYKI werk vereist voortdurend intensief nadenken

MOEILYK2 veel informatie lange tijd onthouden

MOEILYK3 werk vergt gedachten er voortdurend bij moeten

houden

MOEILYK4 werk vergt voortdurend veel aandacht

MOEILYKS werkt vergt voortdurend oplettendheid

MOEILYKO in werk veel dingen tegelijk in gaten moeten

houden

AUTO autonomie in taakuitvoering

AUTOl kan werkuitvoering zelf beslissen

AUTO2 bepaalt zelf volgorde werkzaamheden

AUTO3 beslist zelf tijdstip taakuitvoering

AUTO4 kan makkelijk weg van werkplek

AUTOS kan werk zelf onderbreken

AUTO6 kan zelf werktempo regelen

AUTOT kan tijdstip waarop iets klaar moet zijn uitstellen

AUTOB werkwijze in grote mate voorgeschreven

AUTO9 kan eigen werkwijze kiezen

TIJDAUT tijdsautonomie

TYDAUTl begin-eindtijden zelf kunnen kiezen

TYDAUT2 pauzes zelf kunnen kiezen

TYDAUT3 kent werkrooster langer dan maand van tevoren

TYDAUT4 verloÍdagen (in overleg) kunnen opnemen bij

behoefte

ORGAN organiserende taken

ORGANl invloed op beslissingen

werkteam,taakgroep,afdeling

ORGAN2 kan mensen andere afdeling inschakelen bij evt

problemen

ORGAN3 bespreek taakverdeling met anderen

ORGAN4 bespreekt taakplanning met anderen

ORGAN5 frequentie werkoverleg

CONTACT contactmogelijkheden

CONTACTí in werk altijd op zichzel'í aangewezen

CONTACT2 collega kan werk overnemen bij er niet uitkomen

CONTACT3 collega's helpen bii afwerken opdracht indien

43

67

0,60

0,52

0,80

0,59

O,64

0,45

0,84

0,65

0,74

1,00

0,94

0,88

0,82

0,í4
0,08

0,09

0,14

0,11

0,02

0,14

0,45

0,14

0,08

0,14

0,30

0,09

0,42

0,02

0,21

0,21

0,20

0,19

0,31

0,14

0,32

0,2q

0,52

0,31

21

0,60

0,55

0,67

0148

0,62

0,67

0,76

0,52

0,67

0,86

0,76

0,86

0,90

0,30

0,14

0,29

0,24

0,43

0,24

0,43

0,57

0,29

0,10

0,29

0,57

0,19

0,33

0,10

0,42

0,62

0,52

0,33

0,38

0,24

o,42

0148

0F2
0,40

Zakelijk

107

0,34

0,32

0r50

0,3.Í

0,22

0,36

0,72

0,45

0,53

0,84

0,74

0,92

0,84

0,42

0,33

0,36

0,43

0,46

o:41

0,37

0,54

0,54

0,38

0,46

0r75

0,49

0,23

0,14

0,45

0,52

0,47

0,40

0,49

. 0,36

0,33

0,40

0,35

0,28

Rijksmuse

um

totaal

206

0,47

0,43

0,63

0r45

0,41

0,44

0,77

0,53

0,63

0,90

0,81

0,90

0,84

0,30

0,22

0,25

0,29

0,32

...0,24
0,29

0,49

0,36

0,23

0,33

0,57

0,3'l

0,30

0,09

0,35

0,40

0,37

0,!32

0141

0!27

0,33

0,35

0,42

0,29
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Sector

N

nodig

CONTACT4 praat met collega's eigen afdeling over werk

CONTACTS praat met leidinggevende over werk

CONTACTG vaak (meer dan helft van tijd) alleen op werkplek

CONTACTT regelmatig contacten met publiek en,of

bezoekers

CONTACTB voldoende steun van leiding en collega's

REGELPR werkdruk:regelproblemen

REGELPR1 wachten op werk van anderen vertraagt eigen

werk

REGELPR2 eigen snelheid beïnvloedt tempo andermans

werk

REGELPR3 werk loopt vaak anders dan gepland

REGELPR4 regelmatig te maken met (ver)storingen in werk

REGELPR5 moet vaak improviseren om opdracht uit te

voeren

REGELPRO wordt vaak voor onverwachte gebeurtenissen

geplaatst

INFO iníormatievooziening

INFOl feedback leiding over kwaliteit dienst,product

INFO2 feedback collega's over kwaliteit dienst,product

INFO3 info krijgen over prestaties van bedrijf

INFO4 voldoende info krijgen over doel van werk

INFOS voldoende inÍo krijgen om mee te werken

INFO6 benodigde info meestal op tijd

INFOT vaak moeten wachten op benodigde info

INFOB tegenstrijdige opdrachten krijgen

INFO9 geconfronteerd met tegenstrijdige verwachtingen

lNFO10 verkregen gegevens meestal juist

lNFO11 opdrachten zijn duidelijk

WERKZ werkzekerheid

BELONING loon voldoende voor werk dat men doet

BELON2 werkzekerheid goed

BELON3 verwacht komende 5 jr promotie

BELON4 afgelopen jaar kans om werkloos te worden

BELON5 verwacht komende 5 jr huidige baan te kunnen

behouden

BELONO over 5 jaar kennis en vaardigheden nog steeds

nuttig voor huidige werk

BELONT over 5 jaar kennis en vaardigheden nuttig voor

andere bedrijven

SKILLS vakmanschap

VAKMí vakmanschap vereist voor uitvoering van werk

VAKM2 werk gevarieerd

VAKM3 baan vereist leren van nieuwe dingen

VAKM4 baan vereist creativiteit

VAKMS gelegenheid vakmanschap te ontwikkelen

41

Presen-

Collecties tatie

Rijksmuse

um

totaal

206

0,08

0,16

0,49

0,49

0,31

0,54

0,48

0,36

0,54

0,62

0,62

0,61

0,40

0,44

0,45

0,37

0,28

0,33

0,51

0,53

0,40

0,52

0,24

0,25

0,24

0.42

0,28

0,83

0,1í

0,34

.. 0,08

.0,.19

, o'?J

0,16

0,16

0,25

0,20

0,31

67

0,05

0,11

0,44

0,63

0!23

0,62

0,51

0,44

0,65

0,71

0,79

0,61

0,31

0,33

0,42

0,34

0,21

0,20

0,42

0,46

0,27

0,48

0,17

0,15

0,13

0,32

0,14

0,83

0,11

0,14

0,05

0,16

0,10

0,06

0,05

0,12

0,08

0,18

21

0,14

0,33

0,s2.

0,52

0,56

0,72

0,76

0,52

0,76

0,71

0,76

0,81

0,5í

0,76

0,33

0,3s

0,43

0,40

0,62

0,81

0,43

o,7J

0,29

0,52

0,46

0,57

0,67

0,71

0,24

0,48

0,00

0ro5

o,?z
0,10

0110

0,19

o:14

0,57

Zakelijk

107

0,09

0,13

0,55

0,41

0,26

0,42

0,52

0,45

0,56

0,44

0,46

0,51

0,43

0,33

0,42

0,55

0,52

0,46

0,49

0,30

0,29

0,29

0,42

0,31

0,87

0,10

0,46

0,12

0,21

9'?9
o,v0

0,26

0,35

0,29.

0,34

0,41

0,36

0r4
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Sector

N

VOLLEDIG functievolledigheid

VOLLI zelf info verzamelen nodig voor werk

VOLL2 zelf werk controleren op geleverde kwaliteit

VOLL3 zelf eigen werk (of bestede tijd) registeren of

administreren

VOLL4 zelf onderhoud plegen aan hulpmiddelen

VOLLS zelf vooraf bepalen hoe werk uit te gaan voeren

KORTDUR kortcyclische arbeid

KORTI eentonig werk

KORT2 werk grotendeels op routine doen

KORT3 steeds dezelfde kortdurende werkzaamheden

WERKOPL afstemming werk-opleiding

NKWALIA te hoog opleidingsniveau

NKWALlB te laag opleidingsniveau

WERKERV afstemming werk-werkervaring

NKWAL2A te veel ervaring

NKWAL2B te weinig ervaring

BETRWERK betrokkenheid bij het werk

BETRWER'I belangrijk vinden dat werk goed verloopt

BETRWER2 erg vervelend als iets fout gaat in werk, ook

indien niet mijn schuld

BETRWER3 mijn werk betekent veel voor me

BETRWER4 moeite waard om te proberen werk zo goed

mogelijk te doen

BETRORG betrokkenheid bij de organisatie

BETRORGl organisatie gaat me echt ter harte

BETRORG2 trek me erg aan als organisatie slechte naam

heeft bij anderen

BETRORG3 voel me uitstekend thuis in deze organisatie

BETRORG4 vglkn met andere org is werk bij deze

organisatie erg aantrekkelijk

HERSTEL herstelbehoefte

HERSTl moeilijk vinden te ontspannen aan eind van

werkdag

HERST2 echt op zijn aan eind werkdag

HERST3 aan einde van werkdag nogal uitgeput door werk

HERST4 na avondeten meestal nog Íit

HERSTS moeite kosten te concentreren in vrije uren na mijn

werk

HERST6 meestal pas tot rust komen op 2de werkdag

HERSTT weinig belangstelling kunnen opbrengen voor

anderen na thuiskomst werk

HERSTB kost meer dan I uur eer helemaal hersteld van

werk

HERST9 bij thuiskomst moeten anderen me even met rust

laten

HERSTI0 vaak niet meer toekomen aan andere bezigheden

45

67

0,22

0,06

0,05

0,25

0,68

0,06

0,27

0,06

0,28

0,47

0,í5
0,12

0,03

0,22

0,12

0,09

0,02

0,00

0,03

0,05

21

0,29

0,14

0,14

0,24

0,71

0,19

0,40

0,15

0,40

0,67

0,98

0,38

0,00

0,50

0,45

0,05

0,01

0,00

0,05

0,00

Zakelijk

107

0,43

0,30

0,21

0,44

0,70

0t47

0,59

0,36

0,68

0,72

0,32

0,218

0,05

0,31

0,29

0,03

0,07

0,00

0,07

0,16

Presen-

Collecties tatie

Rijksmuse

UM

totaal

206

0,34

0,21

0,14

0,35

0,70

0,28

0,44

0,22

0,50

0,6'l

0,27

0,24

0,04

0,29

0,24

0.05

0,04

0,00

0,05

0,10

0,02

0,20

0,13

0,18

0,24

0,25

0,41

0,34

0,50

0,48

0,60

0!35

0,43

. _ 013-3

, -9.fl __

... . _0,-4{- _
0,48

0,00 0,00 0,04

0,15 0,35 0,21

0.06 0,10 0,17

0,12

0,23

0,17

0,45

0,42

0,50

0,52

0,70

0,42

0,54

0,3?

0,§1

o'19

0,61

0,29

0,48

0,52

0,51

0,48

0,60

0,57

0,76

0,43

0,48

0,4-8 .

9-,q?,.

0,52

0,20

0,21

0,25

0,35

0,26

0,46

0,43

0,53

0,27

0,35

q,30

o'1Q

a'0r1Q

0,360,71
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Sector

N

na werkdag

HERSTI 1 aan einde werkdag door vermoeidheid werk niet

meer zo goed doen

PIEKER piekeren

PIEKI bliÍ me zorgen maken over werk na verlaten werk

PIEK2 kan mijn werk heel gemakkelijk van me qfzettgl_
PIEK3 maak me zorgen over mijn werk afs ik vrij ben

PIEK4 s nachts vaak wakker omdat werk door hoofd blijft

spoken

TEDRUK te maken met teveel werkdruk

TEDRUKOl hoeveelheid werk

TEDRUK02 moeilijkheid van werk

TEDRUK03 eenvoudigheid van werk

TEDRUKO4 factor tijd

TEDRUKOS verantwoordelijkheid voor mijn werk

TEDRUK06 aantal collega's binnen team oÍ afdeling

TEDRUKOT spoedklussen die tussendoor komen

TEDRUK0S nauwelijks oplosbare problemen die zich

voordoen

TEDRUK09 beleid van organisatie

TEDRUK10 mijn collega(s)

TEDRUKI 1 mijn leidinggevende(n)

TEDRUKI2 reorganisatie en veranderingen

TEDRUKI 3 privé-omstandigheden

TEDRUK'I4 eigen gezondheid

TEDRUKl5 eigen persoonlijkheid

TEDRUKIG iets anders

STRESCAT stress in categorieën

46

Presen-

Collecties tatie

Rijksmuse

um

totaal

206

0,21

0,38

10721

0,!24

0,60

Zakelijk

0,23

0,25

0,17

0,5í

0,60

_ q,z.q,,

0,46

0,28

0,56

0,43

0,03

0,01

0,22

0,12

0,19

0,21

0,06

0,13

9,q,4

0,03

0,10

0,00

0,q1

0,qJ

0,06

0,59

0,32 0,45

9,99 .9'n
0,16 0,30

01.4 . 0,22

0,50 0,53

o,z1 ó,sr

0101 
-0'Q1

0,06 0104

0,10 0,18

0,09 0,11

0,13 0,:t5

0113 0'16

0,07 0,06

o'?'1 - o-!20

_0j-03- 0,01"

0J4 0,11

0,10 0110

0,00 0,00

0,06 0!03

0102. _q,q1
0108 0109

0.40 0.50

0,62

,e.81 -
0,57

.0,98

0,67

o,ea

0,09

0,05

0,38

0,24

0119

0,19

0,05

0,38

o-,99-

0,!24

0,10

0,00

0,Q0

9'Q5
0,19

0,70
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Bijlage 5

Tabel 85. í: ltemscores voor risicofactoren in het werk, uitgesplitst naar functiecategorie.

17

È ' Ëi iE F n 6 E §5 E e€ € ÉgË E Ë:E sÈ, i, *e' P P ;.E Ee Ë-e= H, Eg Ë Ë

Functiecateson"ensE EE ÀË 5 § ErrÈ-E #-Ë

TAAKEIS werkdruk:taakeisen

EISENl moet erg snel werken

EISEN2 moet heel veel werk doen

EISEN3 moet extra hard werken

EISEN4 over algemeen genoeg tijd om werk af te

krijgen

EISENs werk hectisch

MOEILIJK moeilijkheidsgraad

MOEILYKI werk vereist voortdurend intensief

nadenken

MOEILYK2 veel informatie lange tijd onthouden

MOEILYK3 werk vergt gedachten er voortdurend bij

moeten houden

MOEILYK4 werk vergt voortdurend veel aandacht

MOEILYKS werkt vergt voortdurend oplettendheid

MOEILYKO in werk veel dingen tegelijk in gaten

moeten houden

AUTO autonomie in taakuitvoering

AUTOl kan werkuitvoering zelf beslissen

AUTO2 bepaalt zelf volgorde werkzaamheden

AUTO3 beslist zelf tijdstip taakuitvoering

AUTO4 kan makkelijk weg van werkplek

AUTOS kan werk zelf onderbreken

AUTO6 kan zelf werktempo regelen

AUTOT kan tijdstip waarop iets klaar moet zijn

uitstellen

AUTOB werkwijze in grote mate voorgeschreven

AUTO9 kan eigen werkwijze kiezen

TIJDAUT tijdsautonomie

TYDAUTl begin-eindtijden zelf kunnen kiezen

TYDAUT2 pauzes zelf kunnen kiezen

TYDAUT3 kent werkrooster langer dan maand van

tevoren

TYDAUT4 verlofdagen (in overleg) kunnen opnemen

bij behoefte

ORGAN organiserende taken

ORGANl invloed op beslissingen

werkteam,taakgroep,afdeli ng

ORGAN2 kan mensen andere aÍdeling inschakelen

bij evt problemen

ORGAN3 bespreek taakverdeling met anderen

0,71 0,36

0,58 017
0,92 0,65

0,75 0,33

0,83 0139

0,48 0,33

0,90 0,80

0,88 0,59

0,92 0,65

1,00 1,00

0,96 0,94

0,79 1,00

0,88 0,65

0,07 0,18

0,04 0,18

0,04 0,12

0,04 0,24

0,04 0,12

0,00 0,00

0,13 0,06

0,29 0,65

0,08 0,12

0,00 0,13

0,06 0,í5
0,17 0,28

0,00 0,17

0,58 0,29

0,00 0,00

0,14 O,21

0,09 0,24

0117 0,17

0,17 0,13

o?o 0,42

0,15 0,50

0,26 q!63.

9!23" 0199

0-,06 ."9:32
0,30 0,32

0,65 0,62

0,30 0,37

0,38 0,37

0,73 0,84

0,63 0,58

0,98 0,84

0,88 0,74

0,68 0,30

0,54 0,32

0156 0!37

0,70 0,22

0,83 0,3-2

0,79 0,16

0,56 0,32

0,82 0,32

0,74 0,47

0,57 0,21

0,65 0,37

0,98 0,68

0,79 0,32

*0,59 0,57

0,67 or40

0,74 0,80

q,5-0 " 0,52

.9,5? q,47"

0,49 0,62:

0,82 0,83

0,57 0,66"

0,77 0,69

0,98 0,94

0,91 0,88

0,86 0,91

0,84 0r91

0,íg 0,í6
0,97, 

- 
01q6

0,14 0,13

o,'lg 0,16

0,14 0,13

0,07 0,03

0e5 0,2:2,

0,40 0,41

0!36. 0,22

0,16 
"0,9e1

0,21 0,24

0,44 0,50

0,12 0,19

0,63 0,47

0,67 0,43

0,73 0,63

0,53 0,45

0,60 0,41

0,60 0,44

0,78 0,77

0,47 0,53

0,67 0,63

0,93 0,90

0,87 0,81

0,80 0,90

0,93 0,84

0,19 0,30

0107 0?2
0113 0,25

0,13 0,29

0,33 0,32

0,20 0,24

0,27 0,2s

0,40 0,49

Q!07 0,36

0,0J 0,23

0,29 0,33

0,60 0,57

0,20 0,31

0,11 0,16 0,13

0,19 0,11 0,07

0,5:1. 0!40.-..-0138.

0,71. 0,47 0,33

0,50. 0,32, 0.,44,

0.55 0.32 0,33

0,72 0,29.0130

0,03 0,07" 0,09

0,34 _ 0,29 0,35

0!40: 0,33 0,40
.:

0143: 0,33 0,37

0,27, 0,27 0,32
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Functiecategori"en 5 E

ORGAN4 bespreekt taakplanning met anderen 0'18

ORGANS frequentie werkoverleg 0,09

CONTACT contactmogelijkheden 0,41

CONTACTI in werk altijd op zichzelf aangewezen 0,29

CONTACT2 collega kan werk overnemen bij er niet

uitkomen 0,67

CONTACT3 collega's helpen bij afwerken opdracht

indien nodig 0,42

CONTACT4 praat met collega's eigen afdeling over

werk o'04

CONTACT5 praat met leidinggevende over werk 0,17

CONTACTO vaak (meer dan helft van tijd) alleen op

0,63werkplek

CONTACTT regelmatig contacten met publiek en,of
0,43bezoekers

CONTACTS voldoende steun van leiding en collega's 0,29

REGELPR werkdruk:regelproblemen 0,71

REGELPRl wachten op werk van anderen vertraagt

,18

Ë Ë*Ë Ë ËqE A

p=ËËË Ë Ëi,ËsFs

eigen werk

REGELPR2 eigen snelheid beinvloedt tempo

andermans werk

REGELPR3 werk loopt vaak anders dan gepland

REGELPR4 regelmatig te maken met (ver)storingen

in werk 0,79

REGELPR5 moet vaak improviseren om opdracht uit

te voeren 0,88

REGELPRO wordt vaak voor onverwachte
0,75gebeurtenissen geplaatst

INFO informatievoorziening 0,34

INFOl feedback leiding over kwaliteit dienst,product 0,29

INFO2 feedback collega's over kwaliteit

dienst,product

INFO3 info krijgen over prestaties van bedrijf

INFO4 voldoende info krijgen over doel van werk

INFOS voldoende info krijgen om mee te werken

INFO6 benodigde info meestal op tijd

INFOT vaak moeten wachten op benodigde info

INFOS tegenstrijdige opdrachten krijgen

INFO9 geconfronteerd met tegenstrijdige
veniruachtingen

INFO'10 verkregen gegevens meestal juist

lNFO11 opdrachten zijn duidelijk

WERKZ werkzekerheid

BELONING loon voldoende voor werk dat men doet

BELON2 werkzekerheid goed

BELON3 verwacht komende 5 jr promotie

0,58 0,28 0,23

0,38 0,64

0,22 0,16

0,í6 0,38

0,24 0,52

0,29 036

0,1'f 0,26

0,00 0, r 3

0,11 0,13

0,22 0,66

0,78 0,19

0,17 0,30

0,47 0,30

0,24 0,09

0,50 0,28

0,53 0,38

0,78 0,32

0,44 0,49

0,21 0,46

0,22 0,47

0,22 0,70

0,39 0,49

0,17 0,31

0,11 0,46

0,28 0,59

0,39 0,54

0,11 0,48

0,33 0,52

0,06 0,26

0,00 0,26

0,02 0,29

0,12 0,33

0,06 0,30

0,83 0,92

0,41 0,44

0,53 0,37

0,30 0,32

0,21 0,32

0,37 0,45

0,32 0,42

0,16 0,09

0,16 0,27

0,44 0,34

0,26 0,70

0,35 0,29

0!39 0155

0,53 0,50

0,37 0,52

0,21 0,55

0,42 0,72

0,32 0,57

0,47 0,45

0,44 0,31

0,58 0,45

0,37 0,41

0,16 0,27

0,32 0,16

0,47 0,24

0,47 0,40

0,67 0,37

0,53 0,34

0,74. 0,36

0,26 0,23

0,31 0,:r4

0,28 0,22

0,61 0,t42

0,26 0,23

0,74 0,74

0,30 0,33 0,41

0,32 0,20 0,27

0,33 0,21 0,33

0,35 0,27 0,35

0,42 0,27 0,42

0,27 0,13 0,29

0,06 0,07 0,08

0,03 0,27 0,16

0,56 0,33 0,49

0,69 0,40 0,49

0,45 0,31 0,31

0,83.0f6?.0,54

0,81 0,53 0,48

0,48 0,33 0,36

0,97 0,67 0,54

0,81 0,73 0,62

0,94 0,73 0,62

0,97 0,73 0,61

0,5í 0,40 0,40

0,47. 0,53 0,44

0,41 0,47 0,45

0,59 0,23 0,37

0,47 0,40 0,28

0,38 0,20 0,33

0,66 0,60 0,51

0,69 0,67 0,53

0,53 0,07 or4o

0,59 0,60 0,52

0,,38 9J1q.0'?4
o,3s q,qq_ q?-5

0,27, 0,36 0,24

0,69j O,40 0t42

0,34 0!47.0,?q

0,81 0,87 0,83

0,il
0,71

0,38

0,22

0,13

0,29

0,46

0,46

0,42

0,63

0,25

0,25

0,18

0,26

0,25

0,88
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BELON4 afgelopen jaar kans om werkloos te worden 0,17

BELONS verwacht komende 5 jr huidige baan te

0,13kunnen behouden

BELONG over 5 jaar kennis en vaardigheden nog

steeds nuttig voor huidige werk 0,00

BELONT over 5 jaar kennis en vaardigheden nuttig

voor andere bedrijven

SKILLS vakmanschap

VAKMl vakmanschap vereist voor uitvoering van

werk

VAKM2 werk gevarieerd

VAKM3 baan vereist leren van nieuwe dingen

VAKM4 baan vereist creativiteit

VAKMS gelegenheid vakmanschap te ontwikkelen

VOLLEDIG functievolledigheid

VOLLI zelí info vezamelen nodig voor werk

VOLL2 zelf werk controleren op geleverde kwaliteit

VOLL3 zelf eigen werk (of bestede tijd) registeren of

administreren

VOLL4 zelf onderhoud plegen aan hulpmiddelen

VOLLS zelf vooraf bepalen hoe werk uit te gaan

voeren

KORTDUR kortcyclische arbeid

KORTI eentonig werk

KORT2 werk grotendeels op routine doen

KO RT3 steeds dezelfde kortd urende werkzaamheden

WERKOPL afstemming werk-opleiding

NKWALlA te hoog opleidingsniveau

NKWAL'1 B te laag opleidingsniveau

WERKERV afstemming werk-werkervaring

NKWAL2A te veel ervaring

NKWAL2B te weinig ervaring

BETRWERK betrokkenheid bij het werk

BETRWERl belangrijk vinden dat werk goed verloopt

BETRWER2 erg vervelend als iets fout gaat in werk,

ook indien niet mijn schuld

BETRWER3 mijn werk betekent veel voor me

BETRWER4 moeite waard om te proberen werk zo
goed mogelijk te doen

BETRORG betrokkenheid bij de organisatie

BETRORGl organisatie gaat me echt ter harte

BETRORG2 trek me erg aan als organisatie slechte
naam heeft bij anderen

BETRORG3 voel me uitstekend thuis in deze

organisatie

BETRORG4 vglkn met andere org is werk bij deze

0,00 0,06 0,21 0,12 0,09 0,20 0,1í

0,35 0,40 0,340,00 0,s2 0,37 0,33

0,06 0,15 0,05 0,10 0,03 0,00 0,08

o,o4 0,11 0,27. 0r11 0,J4 0,23 0,00 0,16

0,05 0,02 0,32 0,M 0,27 0,12 0,07 0,21

19

Ë Ë=ë Ë :€; ;
g= Ë; Ë Ë Fi,Ën gs

Q,04. o,0o

0,00 0,00

0,08 0,06

0,04 0,00

0,08 0,06

0,26 0,í3
0,08 0,00

0,04 0,00

0,29 0,06

0,79 0,53

0,09 0,06

0,08 0,27

0,00 0,12

0,04 0,24

0,22 0,47

0,00 o,o5

0,00 0,oo

0,00 0,06

0,21 0,00

0,04 o,0o

0,17 0,00

0,00 0,01

0,00 0,00

0,00 0,06

0,00 0,00

0,00 0,00

0,10 0,13

0,04 0,00

0.04 0,17

0,21 Q,/t4- -0120
0,31 0,32 014
0,40 0,42 0,30

0,39 0,32 0,30

0,30 0,74 0,40

0,6í 0,36 0,28

0,40 0,26 0,23

0,40 0,'r1 0,'11

0,57 0,32 0,28

0,89 0,79 0,65

0,76 0,32 0,12

0,69 0,56 0,46

0,50 0,47 0,16

0,81 0,53 0,55

0,75 0_68 0,68

0,30 0,63 0,43

0,26 0,53 0,4í

0,04 0,11 0,02

0,23 0,37 0,45

0,23 0,32 0,36

0,00 0,05 0,09

0,07 0,í1 0,05

0.00 0.00 0.00

0,00 0,07 0,16

0,09 0,00 0,16

0,19 0,07 0,25

0,03 0,00 0,20

0-!28 0,20 0,31

0,18 0,32 0,34

0,13 0,07 0,21

0,00 0,13 0,14

0,2s 0,53 0,35

0,44 0,73 0,70

0,06 0,13 0,28

0,40 0,31 0,44

0,06 0,00 0,22

0,55 0,33 0,50

0,59 0,60 0,61

0,19 0,13 0,27

0,16 0,13 0,24

0,03 0,00 0,04

0,33 0,27 0,29

0,30 0?7 0,2!
0,03 0,00 0,05

0,03 0,02 0,04

0,00 0,00 0,00

0,06 0,11

0,17 0,26

0,04 0,05

0,22 0,28

0,21 0,19

0,23 0,26

0,0s 0,03

0,14 0,06

0,00 0,03

0,17 0,21

0,09 0,16

0,07 0,05

0,00 0,10

0,00 0,02

0,28 0,20

0,13 0,13

0,17 0,17 0,21 0,37

0,13 0,17 0,22 0,32

0,12 , 0,,45* ..0,?Q,-9].:!9

0,19 0,!25 0,44,0,24

0,31 0,19 0,40 0,25
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organisatie erg aantrekkelijk

HERSTEL herstelbehoefte

HERSTI moeilijk vinden te ontspannen aan eind van

werkdag

HERST2 echt op zijn aan eind werkdag

HERST3 aan einde van werkdag nogal uitgeput door

werk

HERST4 na avondeten meestal nog Íit

HERSTS moeite kosten te concentreren in vrije uren

na mijn werk

HERSTO meestal pas tot rust komen op 2de werkdag

HERSTT weinig belangstelling kunnen opbrengen

voor anderen na thuiskomst werk

HERSTB kost meer dan 1 uur eer helemaal hersteld

van werk

HERST9 bij thuiskomst moeten anderen me even

met rust laten

HERSTI0 vaak niet meer toekomen aan andere

bezigheden na werkdag

HERSTI 1 aan einde werkdag door vermoeidheid

werk niet meer zo goed doen

PIEKER piekeren

PIEK1 blijf me zorgen maken over werk na verlaten

werk

PIEK2 kan mijn werk heel gemakkelijk van me

a2etten

PIEK3 maak me zorgen over mijn werk als ik vrij ben

PIEK4 s nachts vaak wakker omdat werk door hooÍd

blijft spoken

TEDRUK te maken met teveel werkdruk

TEDRUKOl hoeveelheid werk

TEDRUKO2 moeilijkheid van werk

TEDRUKO3 eenvoudigheid van werk

TEDRUKO4 factor tijd

TEDRUKOS verantwoordelijkheid voor mijn werk

TEDRUK06 aantal collega's binnen team of afdeling

TEDRUKOT spoedklussen die tussendoor komen

TEDRUKOS nauwelijks oplosbare problemen die zich

voordoen

TEDRUK09 beleid van organisatie

TEDRUKl0 mijn collega(s)

TEDRUKl 1 mijn leidinggevende(n)

TEDRUKI2 reorganisatie en veranderingen

TEDRUKl 3 privé-omstandigheden

TEDRUKl4 eigen gezondheid

0,52 0,59 0,49 0,47 0,52
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0,46 0,33

0,50 0,18

0,58 0!39

0,63 0,!28

0,61 0,56

0,46 0,28

0,63 0,41

0,35 0,18

0.34 0,45 0,4'l

0,25 0,42 0,33

0,42 0,63 0,44

0,40 0,53" 0,53

0,M 0,74 0,63

0,21 0,42 0f40

0,33 017 014

0.31 0,37 0,24

0,47 0,42 0,41

0,41 0,33 0,34

0,68 0,40 0,s0

0,58 0,33 0,48

0,75 0,60 0,60

0,34 0,40 0,35

0,3s 0,53 0,43

0,48 0,33 0,33

0,65 0,53 0,54

0,45 0,60 0,44

0,59 0,53 0,48

0,28 0,20 0,21

0,41 0,48 0,38

0,50 0,60 0,45

0163 0160 0,54

0,31 0,47 0,30

0,22 0,27 0,22

0,81 0,53 0,53

0,44 0,33 0,31

0,03 0,00 0,01

0,03 0,00 0,04

0,28 0,27 0,18

0,19 0,07 0,11

0,38. 0,13 0,í5
0,34 0,13 0,16

0f 13 0,07 0106

gr31 . 0120.0,?0

0,0_9 0,02 
-0191

0,06 0,20 0,11

0,í9. 0,00 0,10

0,00 0!00j 0-100

0,16 0,00 0,03

0,35 0,35

0,63 0,33

0,04 0,22

0,61 0,35

0,71 0,59

0,83 0,50

0,58 0,29

0,33 0,12

0,67 0,28

0.58 0,22

0,04 0,06

0,00 0,00

0,29 0,06

0,13 0,00

0,08 0,17

0,21 0,17

0,04 0,06

0,08 9,11
0,04 0,06

0,04 0,06

0,21 0,00

0,00 0:00

0,00 0,00

0,49 0,47 0,40

0,29 0,58 0,50

0,23 0,11 0,26

0,14 0,43 0,41

0,17 0,44 0,47

0,2s 0,6J q,§l
0,06 0,28 0,34

0,08 0,39 0,25

0,42 0,56 0,47

0,10 0,21 0,33

0,00 0,00 0,00

0,06 0,16 0,02

0,02 0,00 0,3r

0,06 0,16 0,16

0,10 0,05 0,11

0,04 0,05- 0,20

o,o8 o!00 0,00

0,?1 0p? - 9,1"1

Q,0-? q,q9.* 0,0-q

0,13 0,21' 0,09

0,13 0,00 0,04

0,100 0'00 0'00

0,00 0,05 0,00
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0,71 0,50

TEDRUK1 5 eigen persoonlijkheid

TEDRUKI6 iets anders

STRESCAT stress in categorieën'
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Bijlage 6

Tabel 86. 1: ltemscores voor risicofactoren in het werk, uitgesplitst naar al dan werkend in roosterdienst, al dan niet

leidinggevend en naar leeftijdscategorie.

53

Diverse subgroepen

TMKEIS werkdruk:taakeisen

EISENl moet erg snel werken

EISEN2 moet heel veel werk doen

EISEN3 moet extra hard werken

EISEN4 over algemeen genoeg tijd om werk af te krijgen

EISENS werk hectisch

MOEILIJ K moeilijkheidsgraad

MOEILYKI werk vereist voortdurend intensief nadenken

MOEILYK2 veel informatie lange tijd onthouden

MOEILYK3 werk vergt gedachten er voortdurend bij

moeten houden

MOEILYK4 werk vergt voortdurend veel aandacht

MOEILYKS werkt vergt voortdurend oplettendheid

MOEILYKO in werk veel dingen tegelijk in gaten moeten

houden

AUTO autonomie in taakuitvoering

AUTOl kan werkuitvoering zelf beslissen

AUTO2 bepaalt zelf volgorde werkzaamheden

AUTO3 beslist zelf tijdstip taakuitvoering

AUTO4 kan makkelijk weg van werkplek

AUTO5 kan werk zelf onderbreken

AUTOO kan zelf werktempo regelen

AUTOT kan tijdstip waarop iets klaar moet zijn uitstellen

AUTOB werkwijze in grote mate voorgeschreven

AUTO9 kan eigen werkwijze kiezen

TIJDAUT tijdsautonomie

TYDAUTl begin-eindtijden zelf kunnen kiezen

TYDAUT2 pauzes zelf kunnen kiezen

ïYDAUT3 kent werkrooster langer dan maand van

levoren

TYDAUT4 verlofdagen (in overleg) kunnen opnemen bij

behoefte

ORGAN organiserende taken

ORGANl invloed op beslissingen

werkteam,taakg roep,afdel i ng

ORGAN2 kan mensen andere afdeling inschakelen bij

evt problemen

ORGAN3 bespreek taakverdeling met anderen

ORGAN4 bespreekt taakplanning met anderen

ORGANS frequentie werkoverleg

CONTACT contactmogelijkheden

Roosterdienst Leidinggevend

nee ja nee Ja

N 134 70 148 56

Leeftijdscategorieën
(in jaren)

15-2930-39 40-49 50-04

16 57 66 63

0!43- 0150*. . 0'53

017 0,44. 0,46

047 0,63 0,74

0,40 0,49 0,52

9.,_27 0,46. .9,47
0:53 0,48. 0,45

0,67 0,74 0,80

0,20 0,50 0,56

0,47 0,55 0,70

0,93 0,88 0,94

0,67 0,75 0,86

0,93 0,88 0,88

0,60

0,54

0,81

0,58

0,58

0,50

0,82

0,64

0,74

0,98

0,89

0,86

o?3 0,4í 0,63

0,22 0,38 0,57

0,29 0,54 0f 86

0,19 0,35 0,68

0,q9 0,,34 0,q9

0,32 0,44 0,44

0,65 0,72 0,89

0,31 0,45 0,75

0.41 o,il 0,85

0,75 0,88 0,96

0,66 0,76 0,95

0,96 0,89 0,91

Rijks-

museum

totaal

206

0,42 0,47

0,4't 0,43

0,58 0,63

0,36 0,45

0,37 0,41

-0138 0,44

0,79 0,77

0,60 0,53

0,65 0,63

0,89 0,90

0,85 0,81

0,94 0,90

0,83 0,85 0,81

0,í6 0,57 0,36

0,08 0,48 0,28

0,'11 0,51 0,32

0,'13 0,60 0,38

0,11 0,71 0,37

0,04 0,63 o,qq

0,20 0,48 0,33

0,42 0,62 0,54

0,23 0,63 0,45

0,11 0,49 0,29

o,í8 0,61 0,38

0,38 0,94 0,65

0,11 0,69 0,39

0,40 0,13 0,30

0,04 0,21 0,11

0,29 0,48 0,42

0,28 0,66 0,51

0,32 0,49 0,42

0!27 0,4q qé9

0,33 0,56 0149

0,27 0?7 0130

0,33 0,31 0,33

0,93 0,80

0,14 0,40

0,04 0,47

0,07 0,20

0,07 0?7
0,22 0,40

0,09 _ Q,40
0,18 0,27

0,34 0,53

0,15 0,60

0,09 0,47

0,18 0,44

0,38 0:80

0,'r1 0,53

0,30 0,27

0,05

0,18

0,86 0,86

0,35 0,23

0,30 0,11

0,33 0,20

0,39 0,21

0,33 0,27

o,?q, .o'J5
0,37 9,27
0,53 0,40

0,43 0,29

0,29 0,17

0,3-9. . 0,25

0,64 0,48

0,38 0,21

0,31 0,28

0,82 0,84

0,30 0,30

0,16 0,22

0,23 0,25

0,28 0,29

0,35 0,32

,o!?e .. - .9'?4
0,27 0,29

0,55 0,49

0,34 0,36

0,19 0,23

0,31 0,33

0,53 0157

0,29 0,31

0,33 0,30

o,o9

0,47

q,1q 
" 
qr|05- 0,10 .. 9,,09

0,39 0,28 0,37 0,35

0,1:! q,.s.q

0,26 ,p,43

,o,lZ, - 9,!9
0,21. 0!57

0,15, 0136

0,29 0,23

0,Í9-. .-.9,3? 0,11 . _9.40

0,5? o,q9 Q,31. . ..-*0,97

9,?.",_.,0,?2. *9,41._" ".94?
0,40, 0,32 o-t47 Ol1
0,30: 0,25 0,22 0,27

0,35, 0,30 0,35 0,33
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Diverse subgroepen

N

CONTACTI in werk altijd op zichzelÍ aangewezen

CONTACT2 collega kan werk overnemen bij er niet

uitkomen

CONTACT3 collega's helpen bij afwerken opdracht

indien nodig

CONTACT4 praat met collega's eigen afdeling over werk

CONTACTS praat met leidinggevende over werk

CONTACTO vaak (meer dan helft van tijd) alleen op

werkplek

CONTACTT regelmatig contacten met publiek en,of

bezoekers

CONTACTS voldoende steun van leiding en collega's

REGELPR werkdruk:regelproblemen

REGELPRl wachten op werk van anderen vertraagt

eigen werk

REGELPR2 eigen snelheid beïnvloedt tempo andermans

werk

REGELPR3 werk loopt vaak anders dan gepland

REGELPR4 regelmatig te maken met (ver)storingen in

werk

REGELPRS moet vaak improviseren om opdracht uit te

voeren

REGELPRO wordt vaak voor onverwachte
gebeurtenissen geplaatst

INFO informatievoorziening

INFOl feedback leiding over kwaliteit dienst,product

INFO2 Íeedback collega's over kwaliteit dienst,product

INFO3 info krijgen over prestaties van bedrijf

INFO4 voldoende info krijgen over doel van werk

INFOS voldoende info krijgen om mee te werken

INFOG benodigde info meestal op tijd

INFOT vaak moeten wachten op benodigde info

INFOB tegenstrijdige opdrachten krijgen

INFO9 geconfronteerd met tegenstrijdige verwachtingen

lNFO10 verkregen gegevens meestal juist

lNFO11 opdrachten zijn duidelijk

WERKZ werkzekerheid

BELONING loon voldoende voor werk dat men doet

BELON2 werkzekerheid goed

BELON3 verwacht komende 5 jr promotie

BELON4 aÍgelopen jaar kans om werkloos te worden

BELONS verwacht komende 5 jr huidige baan te kunnen

behouden

BELONG over 5 jaar kennis en vaardigheden nog steeds

nuttig voor huidige werk

BELONT over 5 jaar kennis en vaardigheden nuttig voor

Roosterdienst Leidinggevend

nee ja nee Ja

134 70 148 56

Rijks-

Leeftijdscategorieën museum

(in jaren) totaal

15-2930-39 40-49 50-64

16 57 66 63 206

5rt

0,30 0,42 0,38 0,25 0,27 0,41

0,50 0,28 0,38 0,50 0,13 0,42

0,24 0,43 0,35

0,48 0,43 0,42
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andere bedrijven

SKILLS vakmanschap

VAKMl vakmanschap vereist voor uitvoering van werk

VAKM2 werk gevarieerd

VAKM3 baan vereist leren van nieuwe dingen

VAKM4 baan vereist creativiteit

VAKM5 gelegenheid vakmanschap te ontwikkelen

VOLLED lG functievolledigheid

VOLLI zelf info verzamelen nodig voor werk

VOLL2 zelf werk controleren op geleverde kwaliteit

VOLL3 zelf eigen werk (of bestede tijd) registeren oí

administreren

VOLL4 zelÍ onderhoud plegen aan hulpmiddelen

VOLLS zelf vooraf bepalen hoe werk uit te gaan voeren

KORTDUR kortcyclische arbeid

KORTI eentonig werk

KORT2 werk grotendeels op routine doen

KORT3 steeds dezelfde kortdurende werkzaamheden

WERKOPL afstemming werk-opleiding

NKWALlA te hoog opleidingsniveau

NKWALl B te laag opleidingsniveau

WERKERV afstemming werk-werkervaring

NKWAL2A te veel ervaring

NKWAL2B te weinig ervaring

BETRWERK betrokkenheid bij het werk

BETRWERl belangrijk vinden dat werk goed verloopt

BETRWER2 erg vervelend als iets fout gaat in werk, ook

indien niet mijn schuld

BETRWER3 mijn werk betekent veel voor me

BETRWER4 moeite waard om te proberen werk zo goed

mogelijk te doen

BETRORG betrokkenheid bij de organisatie

BETRORGl organisatie gaat me echt ter harte

BETRORG2 trek me erg aan als organisatie slechte
naam heeft bij anderen

BETRORG3 voel me uitstekend thuis in deze organisatie

BETRORG4 vglkn met andere org is werk bij deze

organisatie erg aantrekkelijk

HERSTEL herstelbehoefte

HERSTl moeilijk vinden te ontspannen aan eind van

werkdag

HERST2 echt op zijn aan eind werkdag

HERST3 aan einde van werkdag nogal uitgeput door

werk

HERST4 na avondeten meestal nog fit

HERSTS moeite kosten te concentreren in vriie uren na

Roosterdienst Leidinggevend

nee ja nee Ja

1U 70 148 56
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mijn werk

HERST6 meestal pas tot rust komen op 2de werkdag

HERSTT weinig belangstelling kunnen opbrengen voor

anderen na thuiskomst werk

HERSTB kost meer dan 1 uur eer helemaal hersteld van

werk

HERST9 bij thuiskomst moeten anderen me even met

rust laten

HERSTI0 vaak niet meer toekomen aan andere

bezigheden na werkdag

HERSTI 1 aan einde werkdag door vermoeidheld werk
niet meer zo goed doen

PIEKER piekeren

PIEKI blijf me zorgen maken over werk na verlaten werk

PIEK2 kan mijn werk heel gemakkelijk van me a2etten

PIEK3 maak me zorgen over mijn werk als ik vrij ben

PIEK4 s nachts vaak wakker omdat werk door hoofd blijft

spoken

TEDRUK te maken met teveel werkdruk

TEDRUKOl hoeveelheid werk

ïEDRUK02 moeilijkheid van werk

TEDRUK03 eenvoudigheid van werk

TEDRUK04 Íactor tijd

TEDRUK05 verantwoordelijkheid voor mijn werk

TEDRUK06 aantal collega's binnen team of afdeling

TEDRUKOT spoedklussen die tussendoor komen

TEDRUKOS nauwelijks oplosbare problemen die zich

voordoen

TEDRUK09 beleid van organisatie

TEDRUKI0 mijn collega(s)

TEDRUKl I mijn leidinggevende(n)

TEDRUKl2 reorganisatie en veranderingen

TEDRUKl 3 privé-omstandigheden

TEDRUKl4 eigen gezondheid

TEDRUKl5 eigen persoonlijkheid

TEDRUKI6 iets anders

STRESCAT stress in categorieën

Roosterdienst Leidinggevend

nee ja nee Ja
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